
Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025 

 

Nazwa podmiotu: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 

Data opracowania/przyjęcia planu:30.09.2021 r. 

 

Diagnoza 

 

Działanie Stan (czy 

zrealizowany) 

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji 

Audyt architektoniczny 

 

TAK Zalecenia do wdrożenia: 

Budynek Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 

1. Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich 

brajlem. 

2. Zainstalowanie w pomieszczeniu na parterze pętli indukcyjnej. 

3. Oznaczenie szklanych drzwi wejściowych. 

4. Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby ze szczególnymi potrzebami. 

5. Likwidacja progu w drzwiach wejściowych. 

6. Zainstalowanie planu rozmieszczenia pomieszczeń w budynku co najmniej w 

sposób wizualny i głosowy lub dotykowy. 



Działanie Stan (czy 

zrealizowany) 

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji 

7. Wyróżnić kolorem i fakturą początek i koniec biegu pochylni. 

8.Wykonać kontrastowe oznaczenie schodów przy wejściu do Budynku. 

Budynek Stadionu Miejskiego w Tłuszczu 

1. Wymiana drzwi wejściowych 

2. Dostosowanie łazienki do osoby ze szczególnymi potrzebami. 

3. Zainstalowanie planu rozmieszczenia pomieszczeń w budynku co najmniej w 

sposób wizualny. 

4. Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich 

brajlem. 

5. Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby ze szczególnymi potrzebami. 

6. Wyróżnić kolorem i fakturą początek i koniec biegu pochylni.  

7.  Wykonać kontrastowe oznaczenie schodów przy wejściu do Budynku. 

Budynek Kompleksu Sportowego ORLIK w Tłuszczu 

1. Zainstalowanie barierki na rampie dla wózków inwalidzkich. 

2. Dostosowanie łazienki do osoby ze szczególnymi potrzebami. 

3. Zainstalowanie planu rozmieszczenia pomieszczeń w budynku co najmniej w 

sposób wizualny. 



Działanie Stan (czy 

zrealizowany) 

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji 

4. Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich 

brajlem. 

5. Wyróżnić kolorem i fakturą początek i koniec biegu pochylni.  

6. Wykonać kontrastowe oznaczenie schodów przy wejściu do budynku. 

Audyt cyfrowy TAK Zalecenia do wdrożenia: 

1. Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań 

WCAG. 

2. Usunięcie błędów na stronie cktluszcz.pl 

 

Audyt informacyjno-

komunikacyjny 

TAK Zalecenia do wdrożenia: 

Budynek Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 

1. Instalacja pętli indukcyjnej w pomieszczeniu LCK na parterze budynku. 

Audyt procedur - regulamin 

organizacyjny, regulamin 

zatrudnienia, standardy 

obsługi, regulamin oceny 

ryzyka zawodowego, 

zamówienia publiczne, 

usługi zlecane itd. 

NIE Zalecenia do wdrożenia: 

1. Przeprowadzenie audytu procedur i przeprowadzenie konsultacji jego wyników. 

 

http://www.cktluszcz.pl/


 

Harmonogram 

Element planu Czas realizacji Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

Podanie do publicznej 

wiadomości danych 

wyznaczonych 

koordynatorów do spraw 

dostępności 

architektonicznej i 

komunikacyjnej oraz do 

spraw dostępności cyfrowej. 

Do końca 2021 

roku 

 Zamieszczenie informacji 

na stronie internetowej 

cktluszcz.pl  

 

Informatyk Usługa zrealizowana przez 

informatyka. 

Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami w 

zakresie dostępności 

cyfrowej, informacyjno-

komunikacyjnej. 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

Realizacja w całym okresie 

działania  

Koordynatorzy ds. 

dostępności 

Usługa realizowana przez 

koordynatorów ds. dostępności. 

Dostosowanie wszystkich 

dokumentów 

elektronicznych do 

wymagań ustawy o 

dostępności cyfrowej. 

Szkolenie 

pracowników do 

końca czerwca 

2022. 

Opracowanie 

dokumentów do 

 Szkolenie pracowników. 

 Opracowanie dokumentów. 

 

Osoby do 

przeszkolenia: 

Łukasz Kaska 

i Małgorzata 

Wdziekońska 

Koszt szkolenia około 600 zł. 

http://www.cktluszcz.pl/


Element planu Czas realizacji Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

końca czerwca 

2022. 

 

Usunięcie błędów na stronie 

www. 

Do końca 2021 

roku 

 Usunięcie błędów przez 

firmę informatyka 

 

Informatyk 

 

Nie dotyczy. 

Monitoring przypadków 

zapewnienia dostępu 

alternatywnego. 

Przygotowanie wzoru 

formularza udzielania 

dostępu alternatywnego jak 

załącznik do Zarządzenia 

Dyrektora. 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

 Prowadzenie wykazu 

dotyczącego przypadków 

konieczności zapewnienia 

dostępu alternatywnego w 

CKSiR.  

Koordynatorzy ds. 

dostępności 

Nie dotyczy. 

Instalacja pętli indukcyjnej 

w wyznaczonym 

pomieszczeniu do obsługi 

osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

Do końca 2023 

roku 

 Pozyskanie dotacji 

zewnętrznych na instalację 

pętli. 

 Przeprowadzenie zapytania 

na dostawę i instalację pętli. 

 Instalacja i odbiór. 

 Umieszczenie na stronie 

www informacji o pętli. 

Kierownik 

administracyjny 

Nie dotyczy. 



Element planu Czas realizacji Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

Przeprowadzenie audytu 

procedur i przeprowadzenie 

konsultacji jego wyników. 

Do końca 2022 

roku 

 Realizacja audytu i odbiór 

raportu. 

 Przeprowadzenie 

konsultacji wyników badania 

ze wszystkimi działami urzędu 

przy udziale NGO z obszaru 

dostępności. 

 Wprowadzenie do planu 

zaleceń raportu 

z uwzględnieniem konsultacji. 

Realizacja audytu, 

organizacja 

konsultacji, 

aktualizacja planu – 

koordynatorzy 

Usługa realizowana przez 

koordynatorów ds. dostępności. 

Wyróżnić kolorem i fakturą 

początek i koniec biegu 

pochylni dla Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Tłuszczu, Stadionu 

Miejskiego w Tłuszczu i 

Kompleksu Sportowego 

Orlik w Tłuszczu. 

 

Do końca 2023 

roku 

 - Wycena - Umieszczenie w 

Budżecie na lata 2022 - 2023 

lub wykonanie w roku 

bieżącym. 

Kierownik 

administracyjny 

Nie dotyczy. 

Wykonać kontrastowe 

oznaczenie schodów przy 

wejściu do Centrum 

Do końca 2023 

roku 

Wycena - Umieszczenie w 

Budżecie na na lata 2022- 

Kierownik 

administracyjny 

Nie dotyczy. 



Element planu Czas realizacji Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Tłuszczu, Stadionu 

Miejskiego w Tłuszczu i 

Kompleksu Sportowego 

Orlik w Tłuszczu. 

 

2023 lub wykonanie w roku 

bieżącym. 

Usunięcie z korytarzy 

zbędnych przeszkód 

ograniczających ich 

szerokość i utrudniających 

poruszanie się osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

Do końca 2022 

roku 

Przeprowadzanie przeglądu - 

wykonanie 

Pracownicy 

gospodarczy 

Nie dotyczy. 

Oznaczenie szklanych drzwi 

wejściowych do budynku 

Centrum Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Tłuszczu. 

Do końca 2022 

roku 

Przeprowadzanie przeglądu - 

wykonanie 

Pracownicy 

gospodarczy 

Nie dotyczy. 

Wyznaczenie miejsca 

parkingowego dla osoby ze 

szczególnymi potrzebami 

przy Centrum Kultury, 

Do końca 2023 

roku 

Uwzględnienie w projekcie 

nowego parkingu. 

Dyrektor  Finansowanie z dotacji zewnętrznej. 



Element planu Czas realizacji Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

Sportu i Rekreacji w 

Tłuszczu. 

Zainstalowanie planu 

rozmieszczenia 

pomieszczeń w budynku co 

najmniej w sposób wizualny 

i głosowy lub dotykowy dla 

Centrum Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Tłuszczu, 

Stadionu Miejskiego w 

Tłuszczu i Kompleksu 

Sportowego Orlik w 

Tłuszczu. 

 

Do końca 2023 

roku 

Wycena - Umieszczenie w 

projekcie modernizacji 

budynku 

Dyrektor Nie dotyczy. 

Wymiana oznaczeń na 

drzwiach do pomieszczeń 

na wypukłe i oznaczenie ich 

brajlem dla Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Tłuszczu, Stadionu 

Miejskiego w Tłuszczu i 

Do końca 2023 

roku 

Wycena - Umieszczenie w 

Budżecie na rok 2022-2023 

lub wykonanie w roku 

bieżącym. 

Kierownik 

administracyjny 

Pracownik 

gospodarczy 

Nie dotyczy. 



Element planu Czas realizacji Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

Kompleksu Sportowego 

Orlik w Tłuszczu. 

Wyznaczenie miejsca 

parkingowego dla osoby ze 

szczególnymi potrzebami 

przy Stadionie Miejskim w 

Tłuszczu 

Do marca 2025 

roku 

Budżet gminy. Gmina Tłuszcz Nie dotyczy. 

Wymiana drzwi 

wejściowych do budynku 

Stadionu Miejskiego w 

Tłuszczu. 

Do marca 2025 

roku 

Budżet gminy. Gmina Tłuszcz Nie dotyczy. 

Dostosowanie łazienki do 

osoby ze szczególnymi 

potrzebami. 

Do marca 2025 

roku 

Budżet gminy. Gmina Tłuszcz Nie dotyczy. 

Zainstalowanie barierki na 

rampie dla wózków 

inwalidzkich przy budynku 

kompleksu sportowego 

Orlik. 

 

Do marca 2025 

roku 

Wycena - Umieszczenie w 

Budżecie na rok 2022 - 2025 

lub wykonanie w roku 

bieżącym. 

Kierownik 

administracyjny 

 

Nie dotyczy. 



Element planu Czas realizacji Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

Określenie możliwości 

pozyskania środków 

zewnętrznych na realizację 

zadań z zakresu poprawy 

dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

Od 2021 do 2025 

roku 

- Rozeznanie sytuacji oraz 

przygotowanie dokumentów 

aplikacyjnych: 1)Fundusz 

Dostępności; Fundusze 

Unijne; 

Dotacje celowe z budżetu 

Państwa;  

Koordynatorzy ds. 

dostępności 

Nie dotyczy. 
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