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Działanie Stan (czy 
zrealizowany) 

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z 
konsultacji 

Audyt 
architektoniczny  

TAK  Zalecenia do wdrożenia. Budynek przy 
ul. Lipiańskiej 4 

1. Zmiana oświetlenia (zwiększenie 
natężenia) przed wejściem do 
budynku.  

2. Oznaczenie drzwi wejściowych 
oraz przeszklonych drzwi pasem 
kontrastowym o szerokości 15 cm 
na wysokości ok 160 cm   

3. Wyposażenie drzwi skrzydłowych 
w siłowniki wspomagające 
otwieranie.  

4. Usunięcie progów w całym 
budynku.  

5. Drzwi wewnętrzne – 
zabezpieczenie dolnej części drzwi 
materiałem odpornym na 
uszkodzenia mechaniczne (blacha).  

6. Wymiana oznaczeń na drzwiach do 
pomieszczeń na wypukłe.   

7. Umieszczenie na wysokości 
klamki z prawej strony drzwi 
oznaczeń w alfabecie Braille’a 

8. Oznaczenie początku i końca 
schodów kontrastem barwnym i 
fakturowym (elementem 
sygnalizacji TGSI szer. 60-90 cm 
w kolorze żółtym na całej 
szerokości schodów, odsuniętym 
od krawędzie schodów o 50 cm.  

9. Montaż poręczy 
10. Mocowanie wykładzin i dywanów 

trwale do podłoża.   

  11. Zapewnienie kontrastu pomiędzy 
podłogami i ścianami, ścianami i 
drzwiami, ścianami i poręczami 
oraz ścianami i elementami 
informacyjnymi.  

12. Modernizacja punktów obsługi 
klienta (lady, kontuary) 
umożliwienie obsługi osób 
poruszających się na wózkach 
(wysokość blatu 70-80 cm, miejsce 
na podjechanie wózkiem min. 75 
cm szer. i 30 cm głębokości.  



13.   Zakup wózka ewakuacyjnego  
Budowa windy 

Działanie Stan (czy 
zrealizowany) 

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z 
konsultacji 

Audyt cyfrowy  TAK  Zalecenia do wdrożenia. Budynek przy 
ul. Lipiańskiej 4 

1. Dostosowanie strony internetowej 
oraz BIP do wymagań WCAG 2.1.  

2.  Zapewnienie na stronie 
internetowej  informacji o 
działalności podmiotu w postaci 
elektronicznego pliku 
zawierającego tekst odczytywany 
maszynowo, nagrania treści w 
polskim języku migowym oraz 
informacji w tekście łatwym do 
czytania.  

 
 

 
 
 

Działanie Stan (czy 
zrealizowany) 

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z 
konsultacji 

Audyt 
informacyjno-
komunikacyjny  

TAK  Zalecenia do wdrożenia. Budynek 
przy ul. Lipiańskiej 4 

1. Zapewnienie informacji na temat 
rozkładu pomieszczeń w 
budynku w sposób wizualny 
(schemat pomieszczeń) i 
dotykowy (tyflomapa)  

2. Instalacja pętli indukcyjnej  wraz 
z oznaczeniem.  

3. Zapewnienie wejścia do budynku 
z psem asystującym bądź psem 
przewodnikiem  (piktogramy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności, kosztorys 

Element 
planu  

Czas 
realizacji  

Niezbędne 
działania/ 
kroki 
milowe/punkty 
kontroli 
postępów prac  

Osoba/ jednostka 
odpowiedzialna   

Koszty  

Budynek przy 
ul. Lipiańskiej 4  

II kwartał 
2021 r.  

Zakup 
uświetnienia o 
natężeniu >80 
luksów.  
Realizacja robót  

Koordynacja ds. 
dostępności.  
 
Sekretarz powiatu.  
 
Pracownik techniczny  

Około 
300 zł  

Oznaczenie 
drzwi 
wejściowych, 
drzwi szklanych  
pasem 
kontrastowym o 
szerokości 15 
cm na 
wysokości ok 
160 cm 

II kwartał 
2021 r.  

Zakup taśmy 
kontrastowej. 
Realizacja robót.  

Koordynator ds. 
dostępności.  
 
Sekretarz powiatu  
 
Pracownik techniczny  

Około 
100 zł  

Wyposażenie 
drzwi 
skrzydłowych w 
siłowniki 
wspomagające 
otwieranie  

III kwartał 
2021 r.  

Zakup 
siłowników  

Koordynator ds. 
dostępności.  
 
Sekretarz powiatu  
 
Pracownik techniczny 

Około 
150 zł/ 
szt  
3 x 150 
zł = 450 
zł  

Usunięcie 
progów w 
całym budynku. 
Ewentualnie 
zamontowanie 
progów 
opadających 
bądź uszczelek   

III kwartał 
2021 r.  

Likwidacja 
progów  

Koordynator ds. 
dostępności.  
 
Sekretarz powiatu  
 
Pracownik techniczny 

Około – 
80 zł/ 
sztuka – 
próg  
opadają
cy.  
Około 
80 zł/ 
sztuka 
uszczelk
a 
szczotko
wa/ 
opadają
ca   
 
 
 



Element 
planu  

Czas 
realizacji  

Niezbędne 
działania/ 
kroki 
milowe/punkt
y kontroli 
postępów prac  

Osoba/ jednostka 
odpowiedzialna   

Koszty  

Drzwi 
wewnętrzne – 
zabezpieczenie 
dolnej części 
drzwi 
materiałem 
odpornym na 
uszkodzenie 
mechaniczne 
(blacha)  

III kwartał 
2021 r.  

Zakup materiału,  
 
Montaż 
zabezpieczenia  
 

Koordynator ds. 
dostępności.  
 
Sekretarz powiatu  
 
Pracownik techniczny 

Około  
2 000 zł  

Wymiana 
oznaczeń na 
drzwiach do 
pomieszczeń na 
wypukłe. 
(wypukłe z 
wymienną 
treścią czy 
wypukłe i 
napisane 
Braille'am) 

II kwartał 
2021 r.  

Oszacowanie 
wartości 
zamówienia.  
Przygotowanie 
zapytania 
ofertowego na 
dostawę 
oznaczeń.  
Realizacja robót  
    

Koordynator ds. 
dostępności.  
 
Sekretarz powiatu  
 
Pracownik techniczny 

Do 
oszacow
ania  

Umieszczenie 
na wysokości 
klamki z prawej 
strony drzwi 
oznaczeń w 
alfabecie 
Braille’a  

III kwartał 
2021 r.  

Oszacowanie 
wartości 
zamówienia  
Przygotowanie 
zapytania 
ofertowego na 
dostawę 
oznaczeń.  
Realizacja robót.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordynator ds. 
dostępności.  
 
Sekretarz powiatu  
 
Pracownik techniczny 

Około 
45 zł/ 
szt  
Do 
oszacow
ania  



Element 
planu  

Czas 
realizacji  

Niezbędne 
działania/ 
kroki 
milowe/punkt
y kontroli 
postępów prac  

Osoba/ jednostka 
odpowiedzialna   

Koszty  

Oznaczenie 
początku i 
końca schodów 
kontrastem 
barwnym i 
fakturowym 
(elementem 
sygnalizacji 
TGSI szer. 60-
90 cm w 
kolorze żółtym 
na całej 
szerokości 
schodów, 
odsuniętym od 
krawędzi 
chodów o 50 
cm) 

II kwartał 
2021 r.  

Oszacowanie 
wartości 
zamówienia.  
przygotowanie 
zapytania 
ofertowego na 
dostawę 
oznaczeń. 
Realizacja robót  

Koordynator ds. 
dostępności.  
 
Sekretarz powiatu  
 
Pracownik techniczny 

Do 
oszacow
ania 

Montaż poręczy  III kwartał 
2021 r.  

Oszacowanie 
wartości 
zamówienia.  
Przygotowanie 
zapytania 
ofertowego.  
Realizacja robót  

Koordynator ds. 
dostępności.  
 
Sekretarz powiatu  
 
Pracownik techniczny 

Do 
oszacow
ania  

Mocowanie 
wykładzin i 
dywanów trwale 
do podłoża  

II kwartał 
2021 r.  

Realizacja robót  Pracownik techniczny  

Zapewnienie 
kontrastu 
pomiędzy 
podłogami i 
ścianami, 
ścianami i 
drzwiami, 
ścianami i 
poręczami oraz 
ścianami i 
elementami 
informacyjnymi   

III kwartał 
2021 r.  

Oszacowanie 
wartości 
zamówienia  
Przygotowanie 
zapytania 
ofertowego  
 
Realizacja robót  

Koordynator ds. 
dostępności.  
 
Sekretarz powiatu  
 
Pracownik techniczny 

 



Element 
planu  

Czas 
realizacji  

Niezbędne 
działania/ 
kroki 
milowe/punkt
y kontroli 
postępów prac  

Osoba/ jednostka 
odpowiedzialna   

Koszty  

Modernizacja 
punktów 
obsługi klienta 
(lady, kontuary) 
umożliwienie 
obsługi osób 
poruszających 
się na wózkach 
(wysokość blatu 
70-80 cm, 
miejsce na 
podjechanie 
wózkiem min 
75 cm szer. i 30 
cm głębokości   

III kwartał 
2021 r.  

Oszacowanie 
wartości 
zamówienia.  
Przygotowanie 
zapytania 
ofertowego.  
Realizacja robót.  

Koordynator ds. 
dostępności.  
 
Sekretarz powiatu  
 
Firma zewnętrzna  

 

Zakup wózka 
ewakuacyjnego  

III kwartał 
2021 r. 

Oszacowanie 
wartości 
zamówienia  
Przygotowanie 
zapytania 
ofertowego  

Koordynator ds. 
dostępność 
Sekretarz Powiatu   
Zakup  

Ok 
1500-
2000 zł 

Dostosowanie 
strony 
internetowej 
oraz BIP do 
wymagań 
WCAG 2.1   

III kwartał 
2021r.  

 Koordynator ds. 
dostępności.  
Sekretarz powiatu  
Dział IT 

 

Zapewnienie na 
stronie 
internetowej 
informacji o 
działalności 
podmiotu w 
postaci 
elektronicznego 
pliku 
zawierającego 
tekst 
odczytywany 
maszynowo, 
nagrania treści 

III kwartał 
2021 r.  

 Koordynator ds. 
dostępności.  
 
Sekretarz powiatu  
 
Dział IT 

 



w polskim 
języku 
migowym oraz 
informacji w 
tekście łatwym 
do czytania   

Zapewnienie 
informacji na 
temat rozkładu 
pomieszczeń w 
budynku w 
sposób 
wizualny 
(schemat 
pomieszczeń) i 
dotykowy 
(tyflomapa)   

III kwartał 
2021 r.  

Oszacowanie 
wartości 
zamówienia  
Przygotowanie 
zapytania 
ofertowego 
Realizacja robót   

Koordynator ds. 
dostępności.  
 
Sekretarz powiatu  
 
Firma zewnętrzna  

Ok 
4000 
zł/szt  

Instalacja pętli 
indukcyjnej 
wraz z 
oznaczeniem  

III kwartał 
2021 r.  

Oszacowanie 
wartości 
zamówienia  
Przygotowanie  
zapytania 
ofertowego  
Zakup  

Koordynator ds. 
dostępności.  
 
Sekretarz powiatu  
 
 

Ok 800 
zł/szt  

Zapewnienie 
wejścia do 
budynku z psem 
asystentem bądź 
psem 
przewodnikiem 
(piktogramy)   

III kwartał 
2021 r.  

Zakup 
piktogramów  

Koordynator ds. 
dostępności.  
 
Sekretarz powiatu  
 
 

300 zł  

 
 


