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PLAN ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI W GMINNYM CENTRUM EDUKACJI I 

SPORTU W ZIĘBICACH 

Stosownie do przepisów art. 14 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062), 

ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w 

Ziębicach na okres 2023-2024 

Zadania do realizacji 
Czas 
realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Uwagi 

➢ Działania w obszarze dostępności cyfrowej     

Dostosować stronę 

internetową zgodnej ze 

standardami WCAG 2.1. 

2024 Koordynator jednostki  

Coroczny przegląd deklaracji 

dostępności zamieszczonej na 

stronie internetowej.  

2023-2024 Koordynator jednostki  

➢ Działania w obszarze dostępności architektonicznej     

Oznaczyć tablicą informacyjną 
parking oraz wyznaczyć 
miejsce postojowe dla osoby 
niepełnosprawnej. 

2024 Koordynator jednostki/ 

Koordynator ds. BHP 

 

Oznaczyć kontrastowo 

powierzchnię stopnia przy 

wejściu do budynku, wszystkie 

progi posiadające wysokość 

większą niż dozwolone 2 cm 

oraz oznaczyć pierwszy i 

ostatni stopień schodów 

prowadzących na piętro 

2023 Koordynator jednostki/ 

Koordynator ds. BHP 
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Zadania do realizacji 
Czas 
realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Uwagi 

budynku i schodów 

prowadzących do pomieszczeń 

biurowych np. taśmą 

ostrzegawczą. 

Zniwelować stopień i próg w 

wyjściu ewakuacyjnym lub 

zamontować podjazd.  

2023-2024 Koordynator jednostki/ 

Koordynator ds. BHP 

 

W miarę możliwości 

dostosować toaletę na 

pierwszym piętrze dla osób 

niepełnosprawnych 

(zamontować uchylne poręcze 

lub uchwyty koło umywalki lub 

toalety). 

2023-2024 Koordynator jednostki/ 

Koordynator ds. BHP 

Usługa 

zlecona 

Zastosować czytelnie tabliczki 

z opisem pomieszczeń 

(oznaczyć drzwi od toalety, 

oraz umieścić strzałki 

wskazujące kierunek). 

2023 Koordynator jednostki   

Zawiesić tablice informacyjne 

na wysokości 80 cm. 

2023 Koordynator jednostki   

Stosować na wszelkich 

tablicach informacyjnych duże 

i bezszeryfowe czcionki. 

2023-2024 Koordynator jednostki   

Wyposażyć budynek w alarm 

przeciwpożarowy. 

2024 Koordynator jednostki/ 

Koordynator ds. BHP 

 

➢ Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej    
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Zadania do realizacji 
Czas 
realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Uwagi 

Zamieścić tabliczkę o 

możliwości wizyty w 

podmiocie z psem 

asystującym. 

2024 Koordynator jednostki   

Zamontować dzwonek 

przyzywowy w wejściu do 

budynku (rekomenduje się 

oznaczenie dzwonka 

kontrastowym kolorem np. 

żółtą taśmą i tabliczką z 

opisem) 

2024 Koordynator jednostki  

ETR – przygotowanie tekstu 

łatwego do czytania i 

zrozumienia  

2023 Koordynator ds. 

dostępności  

 

 


