
Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

Nazwa podmiotu: Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku 

Data opracowania/przyjęcia planu: 19.02.2021r.  

Diagnoza 

Działanie Stan (czy 

zrealizowany) 

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji 

Audyt architektoniczny 

(zrealizowany na podstawie samooceny 

własnej) 

TAK Zalecenia do wdrożenia: 

Siedziba CADDD w Więcborku I piętro al. 600-lecia 9,  

Zarządca budynku: CKZiU w Więcborku. 

1. Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.  

2. Oznakowanie wejścia do budynku za pomocą kafelek lub mat z 

wypustkami. (Wejście do budynku powinno być zasygnalizowane 

pasem ostrzegawczym o szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 

cm przed drzwiami  i za drzwiami).  

3. Wymiana drzwi wejściowych na otwierane za pomocą „fotokomórki”. 

4. Dostosowanie sposobu ekspozycji informacji do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. 

5. Dostosowanie dróg ewakuacyjnych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami wzroku. 

6. Wyposażenie sekretariatu w pętlę indukcyjną. 

7. Wyróżnienie początku i końca biegu schodów przy pomocy 

kontrastowego koloru.  

8. Dostosowanie istniejącej toalety do najnowszych standardów 

dostępności dla osób niepełnosprawnych.  

9. Umieszczenie informacji obrazkowych ułatwiających osobom z 



Działanie Stan (czy 

zrealizowany) 

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji 

niepełnosprawnościami poruszanie się po budynku.  

10. Budowa windy.  

 

Budynek DDD Nr 1 w Więcborku, ul. Korczaka 1 oraz Budynek DDD 

Nr 2  w Więcborku, ul. Korczaka 3 

1. Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.  

2. Dostosowanie sposobu ekspozycji informacji do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

3. Dostosowanie dróg ewakuacyjnych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami wzroku.  

4. Umieszczenie informacji obrazkowych ułatwiających osobom z 

niepełnosprawnościami poruszanie się po budynku. 

5. Wyróżnienie początku i końca biegu schodów przy pomocy 

kontrastowego koloru. 

6. Wyposażenie pokoju wychowawcy w stanowiskową pętlę indukcyjną.  

Budynek DDD Nr 3 w Małej Cerkwicy oraz DDD Nr 4 Mała Cerkwica  

1. Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.  

2. Wejście do budynku – oznakowanie wejścia do budynku za pomocą 

kafelek lub mat z wypustkami. 

3. Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli należy 

oznakować w widoczny sposób. 

4. Dostosowanie sposobu ekspozycji informacji do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

5. Dostosowanie dróg ewakuacyjnych do potrzeb osób z 



Działanie Stan (czy 

zrealizowany) 

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji 

niepełnosprawnościami wzroku.  

6. Wyróżnienie początku i końca biegu schodów przy pomocy 

kontrastowego koloru. 

7. Oznaczenie dojścia do schodów za pomocą zmiennej faktury. 

8. Dostosowanie istniejącej toalety do najnowszych standardów 

dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

9. Umieszczenie informacji obrazkowych ułatwiających osobom z 

niepełnosprawnościami poruszanie się po budynku. 

10.  Wyposażenie pokoju wychowawcy w stanowiskową pętlę 

indukcyjną.  

11. Budowa windy.  

Konsultacje wyników audytu 

architektonicznego. 

Podmioty biorące udział w konsultacjach:  

1. Dyrektor CADDD 

2. Koordynator ds. dostępności  

3. Koordynator DDD Nr 1 

4. Koordynator DDD Nr 2  

5. Koordynator DDD Nr 3  

6. Koordynator DDD Nr 4 

 

TAK Siedziba CADDD w Więcborku I piętro al. 600-lecia 9,   

Budynek DDD Nr 1 w Więcborku, Budynek DDD Nr 2 w Więcborku, 

Budynek DDD Nr 3 w Małej Cerkwicy i Budynek Nr 4 w Małej Cerkwicy. 

Wynik audytu architektonicznego przeprowadzonego na podstawie 

samooceny własnej został zaakceptowany przez osoby biorące udział w 

konsultacjach.  

Planuje się przeprowadzenie kolejnego spotkania konsultacyjnego  w I 

kwartale 2021 roku w celu dookreślenia terminów wdrożenia i realizacji 

wniosków z konsultacji. 

Audyt cyfrowy 

(przeprowadzony na podstawie 

TAK 1. Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań 

WCAG 2.1 począwszy od września 2020 roku.  



Działanie Stan (czy 

zrealizowany) 

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji 

samooceny własnej)  2. Usunięcie błędów na stronie 

www.bip.capow-wiecbork.pl począwszy od września 2020 roku.  

3. Zamieszczenie deklaracji dostępności na www.bip.capow-wiecbork.pl 

zrealizowano we wrześniu 2020 roku. 

Konsultacje wyników audytu cyfrowego 

 

TAK Dostosowanie dokumentów realizują na bieżąco przeszkoleni pracownicy 

CADDD – wszyscy redaktorzy zamieszczający informację na stronie BIP. 

Audyt informacyjno-komunikacyjny 

( przeprowadzony na podstawie 

samooceny własnej).  

Podmioty biorące udział w konsultacjach:  

1. Dyrektor CADDD 

2. Koordynator ds. dostępności  

3. Koordynator DDD Nr 1 

4. Koordynator DDD Nr 2  

5. Koordynator DDD Nr 3  

6. Koordynator DDD Nr 4 

TAK zalecenia do wdrożenia: 

Siedziba CADDD w Więcborku I piętro al. 600-lecia 9,  

Zarządca budynku: CKZiU w Więcborku. 

 

1. Dostosować punkt obsługi interesantów do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami poprzez zamontowanie stanowiskowej pętli 

indukcyjnej.  

2. Dostosować drogi ewakuacyjne do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami wzroku. W budynku zastosować oznaczenia 

dróg ewakuacji za pomocą pisma Braille’a lub systemu wypukłych 

znaków. 

3. Wejście do budynku - Oznakowanie wejścia do budynku za pomocą 

kafelek lub mat z wypustkami - oznaczenie wejścia do budynku 

(dojścia do drzwi wejściowych) za pomocą zmiany faktury podłoża.  

4. Wyróżnienie początku i końca biegu schodów przy pomocy 

kontrastowego koloru. 

5. Oznaczyć dojście do schodów za pomocą zmiennej faktury. 



Działanie Stan (czy 

zrealizowany) 

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji 

6. Umieścić informacje obrazkowe ułatwiające osobom z 

niepełnosprawnościami poruszanie się po budynku. 

7. W przestrzeni budynku zastosować piktogramy z podstawowymi 

funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych 

pomieszczeń. 

Budynek DDD Nr 1 w Więcborku, ul. Korczaka 1 oraz Budynek DDD Nr 

2  w Więcborku, ul. Korczaka 3 

1. Wyposażyć pokój wychowawcy do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami poprzez zamontowanie stanowiskowej pętli 

indukcyjnej.  

2. Dostosować drogi ewakuacyjne do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami wzroku. W budynku zastosować oznaczenia 

dróg ewakuacji za pomocą pisma Braille’a lub systemu wypukłych 

znaków. 

3. Wejście do budynku - Oznakowanie wejścia do budynku za pomocą 

kafelek lub mat z wypustkami - oznaczenie wejścia do budynku 

(dojścia do drzwi wejściowych) za pomocą zmiany faktury podłoża.  

4. Wyróżnienie początku i końca biegu schodów przy pomocy 

kontrastowego koloru. 

5. Oznaczyć dojście do schodów za pomocą zmiennej faktury. 

6. Umieścić informacje obrazkowe ułatwiające osobom z 

niepełnosprawnościami poruszanie się po budynku. 

7. W przestrzeni budynku zastosować piktogramy z podstawowymi 

funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych 



Działanie Stan (czy 

zrealizowany) 

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji 

pomieszczeń. 

Budynek DDD Nr 3 w Małej Cerkwicy oraz Budynek DDD Nr 4 w Małej 

Cerkwica 

1. Wyposażyć pokój wychowawcy do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami poprzez zamontowanie stanowiskowej pętli 

indukcyjnej.  

2. Dostosować drogi ewakuacyjne do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami wzroku. W budynku zastosować oznaczenia 

dróg ewakuacji za pomocą pisma Braille’a lub systemu wypukłych 

znaków. 

3. Wejście do budynku - Oznakowanie wejścia do budynku za pomocą 

kafelek lub mat z wypustkami - oznaczenie wejścia do budynku 

(dojścia do drzwi wejściowych) za pomocą zmiany faktury podłoża.  

4. Wyróżnienie początku i końca biegu schodów przy pomocy 

kontrastowego koloru. 

5. Oznaczyć dojście do schodów za pomocą zmiennej faktury. 

6. Umieścić informacje obrazkowe ułatwiające osobom z 

niepełnosprawnościami poruszanie się po budynku. 

7. W przestrzeni budynku zastosować piktogramy z podstawowymi 

funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych 

pomieszczeń. 

Konsultacje wyników audytu 

informacyjno-komunikacyjnego 

TAK Wynik audytu informacyjno-komunikacyjnego przeprowadzonego na 

podstawie samooceny własnej został zaakceptowany przez osoby biorące 



Działanie Stan (czy 

zrealizowany) 

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji 

(przeprowadzony na podstawie 

samooceny własnej).  

Podmioty biorące udział w konsultacjach:  

1. Dyrektor CADDD 

2. Koordynator ds. dostępności  

3. Koordynator DDD Nr 1 

4. Koordynator DDD Nr 2  

5. Koordynator DDD Nr 3  

6. Koordynator DDD Nr 4 

 

udział w konsultacjach.  

Planuje się przeprowadzenie kolejnego spotkania konsultacyjnego  w I 

kwartale 2021 roku w celu dookreślenia terminów wdrożenia i realizacji 

wniosków z konsultacji. 

Audyt procedur  

 

NIE zalecenia do wdrożenia: 

Przeprowadzenie audytu procedur i przeprowadzenie konsultacji jego 

wyników. 

Konsultacje wyników audytu procedur 

 

NIE Wnioski z konsultacji: 

---- 

 

 

 

 



Harmonogram 

Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

 

Dostępność Architektoniczna i informacyjno - komunikacyjna 

Siedziba CADDD w Więcborku  I piętro 

al. 600-lecia 9,  

Zarządca budynku: CKZiU w Więcborku. 

Wyznaczenie miejsca parkingowego dla 

osoby niepełnosprawnej. 

Do końca 

2021 roku ( 

złożenie 

wniosku) 

 

Złożenie stosownego wniosku 

do Zarządcy budynku ( CKZiU 

w Więcborku) 

Zarządca budynku  Koszt do 

oszacowania  

 

Siedziba CADDD w Więcborku  I piętro 

al. 600-lecia 9,  

Zarządca budynku: CKZiU w Więcborku. 

Oznakowanie wejścia do budynku za 

pomocą kafelek lub mat z wypustkami. 

(Wejście do budynku powinno być 

zasygnalizowane pasem ostrzegawczym o 

szerokości 50 cm ułożonym w odległości 

50 cm przed drzwiami  i za drzwiami).  

Do końca 

2021 roku ( 

złożenie 

wniosku) 

 

 

Złożenie stosownego wniosku 

do Zarządcy budynku ( CKZiU 

w Więcborku) 

Zarządca budynku  Koszt do 

oszacowania  

Siedziba CADDD w Więcborku I piętro 

al. 600-lecia 9,  

Zarządca budynku: CKZiU w Więcborku. 

Wymiana drzwi wejściowych na otwierane 

Do końca 

2021 roku ( 

złożenie 

Złożenie stosownego wniosku 

do Zarządcy budynku ( CKZiU 

w Więcborku) 

Zarządca budynku  Koszt do 

oszacowania  



Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

za pomocą „fotokomórki”. wniosku) 

 

Siedziba CADDD w Więcborku I piętro 

al. 600-lecia 9,   

Zarządca budynku: CKZiU w Więcborku. 

Dostosowanie sposobu ekspozycji 

informacji do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. 

 

Do końca 

2021 roku 

Informacje umieszczane m.in. 

tablicach powinny spełniać 

następujące standardy:  

1. duża i bezszeryfowa 

czcionka (czyli o kroju 

pozbawionym ozdobników, 

końcówki znaków są proste np. 

Arial),  

2. widoczne zarówno w pozycji 

stojącej jak i siedzącej,  

3. nie mogą być wysunięte 

poza płaszczyznę ściany 

zewnętrznej budynku o więcej 

niż 0,5 m, 

4. miejsce umieszczenia 

informacji jest tak 

zorientowane, aby unikać 

odbicia światła dziennego jak i 

sztucznego. 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności oraz 

pozostali pracownicy, 

którzy wywieszają 

informację 

merytoryczne. 

Bezkosztowo 



Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

Siedziba CADDD w Więcborku I piętro 

al. 600-lecia 9,  

Zarządca budynku: CKZiU w Więcborku. 

Dostosowanie dróg ewakuacyjnych do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

wzroku. 

W budynku zastosować oznaczenia dróg 

ewakuacji za pomocą pisma Braille’a lub 

systemu wypukłych znaków 

Do końca 

2024 roku 

Informacja dotykowa o 

kierunkach ewakuacji w postaci 

piktogramów dotykowych 

powinna być montowana w 

łatwo dostępnych miejscach (na 

poręczach lub narożnikach 

ścian). Istotnym elementem 

ewakuacji osób z 

niepełnosprawnościami jest 

świetlny i dźwiękowy system 

powiadamiania alarmowego. W 

obiektach 

wielokondygnacyjnych  

warto opracować procedury 

ewakuacyjne dotyczące osób z 

niepełnosprawnościami. 

Zarządca budynku, 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności 

Koszt do 

oszacowania 

Siedziba CADDD w Więcborku I piętro 

al. 600-lecia 9,  

Zarządca budynku: CKZiU w Więcborku. 

Wyposażenie sekretariatu w pętlę 

indukcyjną. 

Do końca 

2022 roku  

 

Instalacja i odbiór pętli 

indukcyjnej. 

Umieszczenie na stronie www 

informacji o pętli. 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności, informatyk 

Do 

oszacowania 



Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

Siedziba CADDD w Więcborku I piętro 

al. 600-lecia 9,  

Zarządca budynku: CKZiU w Więcborku. 

Ciągi komunikacyjne - wejście na I piętro 

do siedziby CADDD 

Wyróżnienie początku i końca biegu 

schodów przy pomocy kontrastowego 

koloru.  

 

Do końca 

2021 roku  

Należy oznaczyć pierwszy i 

ostatni stopień schodów np. za 

pomocą przyklejanej taśmy w 

kontrastowych kolorach, 

zmiennej fakturze oraz 

właściwościach 

antypoślizgowych, tak aby 

oznaczenie było widoczne 

zarówno dla osób schodzących 

jak wchodzących. 

Rekomendacja dotyczy 

schodów prowadzących na I 

piętro siedziby CADDD. 

Każdy stopień schodów 

powinien mieć właściwości 

antypoślizgowe, tak aby osoba 

z niepełnosprawnością ruchu, 

ale także osoba starsza czy 

dzieci, nie poślizgnęły się na 

schodach korzystając z nich w 

obuwiu o mokrej lub twardszej 

powierzchni. Rekomendację 

należy zrealizować poprzez 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności 

Koszt ok. 600 

zł. 



Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

naklejenie taśmy o 

właściwościach 

antypoślizgowych.  

Działanie dotyczy schodów 

prowadzących na I piętro 

siedziby CADDD. 

Siedziba CADDD w Więcborku I piętro 

al. 600-lecia 9,  

Zarządca budynku: CKZiU w Więcborku. 

Dostosowanie istniejącej toalety do 

najnowszych standardów dostępności dla 

osób niepełnosprawnych. 

Do końca 

2022 roku 

Należy zamontować pochwyty 

po obu stronach toalety i 

umywalki. 

Zamontowanie instalacji 

alarmowej. 

Powierzchnia manewrowa o 

minimalnych wymiarach 1,5 m x 

1,5 m oraz 0,9 m wolnej 

przestrzeni w z jednej strony 

miski ustępowej.  

Umieszczenie na drzwiach 

piktogramu informującego o 

funkcji pomieszczenia. 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności 

Koszt do 

oszacowania  

Dofinansowan

ie ze środków 

np.  PEFRON 

lub Programu 

„Dostępność 

+” 

Siedziba CADDD w Więcborku I piętro 

al. 600-lecia 9,  

Do końca 

2022 roku  

Planujemy umieszczenie w 

przestrzeni budynku informacji 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

Koszt do 

oszacowania  



Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

Zarządca budynku: CKZiU w Więcborku. 

Ciągi komunikacyjne - wejście na I piętro 

do siedziby CADDD 

 

Umieszczenie informacji obrazkowych 

ułatwiających osobom z 

niepełnosprawnościami poruszanie się po 

budynku. 

W przestrzeni budynku zastosować 

piktogramy z podstawowymi funkcjami 

obiektu i kierunkami dotarcia do 

najważniejszych pomieszczeń 

ułatwiających osobom 

poruszającym się po budynku 

znajdowanie dojścia m.in. do 

toalety, sekretariatu. Informacje 

zostaną umieszczone w formie 

piktogramów . 

Dokonanie analizy potrzeby 

umieszczenia piktogramów z 

podstawowymi funkcjami 

budynku i ewentualne 

przedstawienie propozycji ich 

rozmieszczenia. 

 

dostępności 

Siedziba CADDD w Więcborku I piętro 

al. 600-lecia 9,  

Zarządca budynku: CKZiU w Więcborku. 

Budowa windy dostosowanej do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami.  

  

Budowa windy 

uzależniona 

od możliwości 

uzyskania 

wsparcia ze 

środków 

zewnętrznych 

-docelowo do 

Złożenie stosownego wniosku 

do Zarządcy budynku ( CKZiU 

w Więcborku) 

 

Zarządca budynku Koszty do 

oszacowania  



Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

2025 roku 

Dofinansowa

nie ze 

środków np.  

PEFRON lub 

Programu 

„Dostępność 

+” 

 

Budynek DDD Nr 1 w Więcborku, ul. 

Korczaka 1 oraz Budynek DDD Nr 2  w 

Więcborku, ul. Korczaka 3 

Wyznaczenie miejsca parkingowego dla 

osoby niepełnosprawnej. 

 

Do końca 

2021 

 

Planujemy wyznaczenie 

miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych zgodnie z  

zaleceniami:  

Miejsce dla niepełnosprawnych 

ma znak pionowy D-18 lub D-

18a wraz z tabliczką T-29, na 

której namalowany jest symbol 

osoby niepełnosprawnej. 

Natomiast oznakowanie 

poziome powinno zawierać 

znak P-24, czyli namalowany 

białą farbą symbol osoby 

 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności  

Ewa Tybura – 

koordynator DDD Nr 1 

Kinga Łącka – 

koordynator DDD Nr 2 

 

Do 

oszacowania  



Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

niepełnosprawnej. 

 

Budynek DDD Nr 1 w Więcborku, ul. 

Korczaka 1 oraz Budynek DDD Nr 2  w 

Więcborku, ul. Korczaka 3  

Dostosowanie sposobu ekspozycji 

informacji do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Do końca 

2021 roku 

Informacje umieszczane m.in. 

tablicach powinny spełniać 

następujące standardy:  

1. duża i bezszeryfowa 

czcionka (czyli o kroju 

pozbawionym ozdobników, 

końcówki znaków są proste np. 

Arial),  

2. widoczne zarówno w pozycji 

stojącej jak i siedzącej,  

3. nie mogą być wysunięte 

poza płaszczyznę ściany 

zewnętrznej budynku o więcej 

niż 0,5 m  

4. miejsce umieszczenia 

informacji jest tak 

zorientowane, aby unikać 

odbicia światła dziennego jak i  

sztucznego. 

 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności oraz 

pozostali pracownicy, 

którzy wywieszają 

informację 

merytoryczne. 

Bezkosztowo 



Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

Budynek DDD Nr 1 w Więcborku, ul. 

Korczaka 1 oraz Budynek DDD Nr 2  w 

Więcborku, ul. Korczaka 3  

Dostosowanie dróg ewakuacyjnych do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

wzroku. 

W budynku zastosować oznaczenia dróg 

ewakuacji za pomocą pisma Braille’a lub 

systemu wypukłych znaków 

 

 

 

 

 

 

 

Do końca 

2024 roku 

Informacja dotykowa o 

kierunkach ewakuacji w postaci 

piktogramów dotykowych 

powinna być montowana w 

łatwo dostępnych miejscach (na 

poręczach lub narożnikach 

ścian). Istotnym elementem 

ewakuacji osób z 

niepełnosprawnościami jest 

świetlny i dźwiękowy system 

powiadamiania alarmowego. W 

obiektach 

wielokondygnacyjnych  

warto opracować procedury 

ewakuacyjne dotyczące osób z 

niepełnosprawnościami. 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności  

Ewa Tybura – 

koordynator DDD Nr 1 

Kinga Łącka – 

koordynator DDD Nr 2 

Koszt do 

oszacowania 

Budynek DDD Nr 1 w Więcborku, ul. 

Korczaka 1 oraz Budynek DDD Nr 2  w 

Więcborku, ul. Korczaka 3  

Ciągi komunikacyjne w budynkach. 

 

Umieszczenie informacji obrazkowych 

Do końca 

2022 roku  

Planujemy umieszczenie w 

przestrzeni budynków 

informacji ułatwiających 

osobom poruszającym się po 

budynkach znajdowanie dojścia 

m.in. do toalety, pokoju 

wychowawcy, pokoju 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności  

Ewa Tybura – 

koordynator DDD Nr 1 

Kinga Łącka – 

Koszt do 

oszacowania  



Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

ułatwiających osobom z 

niepełnosprawnościami poruszanie się po 

budynkach. 

W przestrzeni budynków zastosować 

piktogramy z podstawowymi funkcjami 

obiektów i kierunkami dotarcia do 

najważniejszych pomieszczeń 

 

odwiedzin. Informacje zostaną 

umieszczone w formie 

piktogramów . 

Dokonanie analizy potrzeby 

umieszczenia piktogramów z 

podstawowymi funkcjami 

budynków i ewentualne 

przedstawienie propozycji ich 

rozmieszczenia. 

koordynator DDD Nr 2 

Budynek DDD Nr 1 w Więcborku, ul. 

Korczaka 1 oraz Budynek DDD Nr 2  w 

Więcborku, ul. Korczaka 3  

Ciągi komunikacyjne znajdujące się w 

budynkach. 

Wyróżnienie początku i końca biegu 

schodów przy pomocy kontrastowego 

koloru.  

 

Do końca 

2021 roku  

Należy oznaczyć pierwszy i 

ostatni stopień schodów np. za 

pomocą przyklejanej taśmy w 

kontrastowych kolorach, 

zmiennej fakturze oraz 

właściwościach 

antypoślizgowych, tak aby 

oznaczenie było widoczne 

zarówno dla osób schodzących 

jak wchodzących. 

Rekomendacja dotyczy 

wszystkich schodów 

znajdujących się w budynkach. 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności  

Ewa Tybura – 

koordynator DDD Nr 1 

Kinga Łącka – 

koordynator DDD Nr 2 

Kosz ok. 600 

zł 



Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

Każdy stopień schodów 

powinien mieć właściwości 

antypoślizgowe, tak aby osoba 

z niepełnosprawnością ruchu, 

ale także osoba starsza czy 

dzieci, nie poślizgnęły się na 

schodach korzystając z nich w 

obuwiu o mokrej lub twardszej 

powierzchni. Rekomendację 

należy zrealizować poprzez 

naklejenie taśmy o 

właściwościach 

antypoślizgowych.  

Działanie dotyczy wszystkich 

schodów w budynkach.  

Budynek DDD Nr 1 w Więcborku, ul. 

Korczaka 1 oraz Budynek DDD Nr 2  w 

Więcborku, ul. Korczaka 3  

Wyposażenie pokoju wychowawcy w pętlę 

indukcyjną. 

Do końca 

2022 roku  

Instalacja i odbiór pętli 

indukcyjnej. 

Umieszczenie na stronie www 

informacji o pętli. 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności, informatyk 

Koszt do 

oszacowania  



Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

Budynek DDD Nr 3 w Małej Cerkwicy 

oraz Budynek DDD Nr 4 w Małej 

Cerkwicy 

Wyznaczenie miejsca parkingowego dla 

osoby niepełnosprawnej. 

 

 

 

 

 

 

Do końca 

2021 

Planujemy wyznaczenie 

miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych zgodnie z  

zaleceniami:  

Miejsce dla niepełnosprawnych 

ma znak pionowy D-18 lub D-

18a wraz z tabliczką T-29, na 

której namalowany jest symbol 

osoby niepełnosprawnej. 

Natomiast oznakowanie 

poziome powinno zawierać 

znak P-24, czyli namalowany 

białą farbą symbol osoby 

niepełnosprawnej. 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności  

Lucyna Burkiewicz – 

koordynator DDD Nr 3 

Maciej Wacławski – 

koordynator DDD Nr 4 

Koszt do 

oszacowania  

Budynek DDD Nr 3 w Małej Cerkwicy 

oraz Budynek DDD Nr 4 Małej Cerkwicy 

Oznakowanie wejścia do budynku za 

pomocą kafelek lub mat z wypustkami – 

oznaczenie wejścia do budynku za 

pomocą zmiany faktury podłoża.  

Do końca 

2022 roku  

Wejście do budynku powinno 

być zasygnalizowane pasem 

ostrzegawczym szerokości 50 

cm ułożonym w odległości 50 

cm przed drzwiami i za 

drzwiami . Aby uniknąć 

skuwania kafelek, można 

wykorzystać maty z 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności  

Lucyna Burkiewicz – 

koordynator DDD Nr 3 

Maciej Wacławski – 

koordynator DDD Nr 4 

Koszt do 

oszacowania  



Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

wypustkami. 

Budynek DDD Nr 3 w Małej Cerkwicy 

oraz Budynek DDD Nr 4 w Małej 

Cerkwicy  

Skrzydła drzwiowe, wykonane z 

przezroczystych tafli należy oznakować w 

widoczny sposób. 

 

Do końca 

2021 roku  

Należy oznaczyć drzwi 

wykonane z przezroczystych 

tafli za pomocą kolorowych, 

kontrastowych elementów, 

umieszczonych na wysokości 

wzroku. 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności  

Lucyna Burkiewicz – 

koordynator DDD Nr 3 

Maciej Wacławski – 

koordynator DDD Nr 4 

Koszt ok. 600 

zł  

Budynek DDD Nr 3 w Małej Cerkwicy 

oraz Budynek DDD Nr 4 w Małej 

Cerkwicy 

Dostosowanie sposobu ekspozycji 

informacji do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. 

 

Do końca 

2021 roku  

Informacje umieszczane m.in. 

tablicach powinny spełniać 

następujące standardy:  

1. duża i bezszeryfowa 

czcionka (czyli o kroju 

pozbawionym ozdobników, 

końcówki znaków są proste np. 

Arial),  

2. widoczne zarówno w pozycji 

stojącej jak i siedzącej,  

3. nie mogą być wysunięte 

poza płaszczyznę ściany 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności oraz 

pozostali pracownicy, 

którzy wywieszają 

informację 

merytoryczne. 

Bezkosztowo  



Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

zewnętrznej budynku o więcej 

niż 0,5 m  

4. miejsce umieszczenia 

informacji jest tak 

zorientowane, aby unikać 

odbicia światła dziennego jak i  

sztucznego. 

 

Budynek DDD Nr 3 w Małej Cerkwicy 

oraz Budynek DDD Nr 4 w Małej 

Cerkwicy 

Dostosowanie dróg ewakuacyjnych do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

wzroku. 

W budynku zastosować oznaczenia dróg 

ewakuacji za pomocą pisma Braille’a lub 

systemu wypukłych znaków 

 

 

 

 

 

 

Do końca 

2024 roku 

Informacja dotykowa o 

kierunkach ewakuacji w postaci 

piktogramów dotykowych 

powinna być montowana w 

łatwo dostępnych miejscach (na 

poręczach lub narożnikach 

ścian). Istotnym elementem 

ewakuacji osób z 

niepełnosprawnościami jest 

świetlny i dźwiękowy system 

powiadamiania alarmowego. W 

obiektach 

wielokondygnacyjnych  

warto opracować procedury 

ewakuacyjne dotyczące osób z 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności  

Lucyna Burkiewicz – 

koordynator DDD Nr 3 

Maciej Wacławski – 

koordynator DDD Nr 4 

Koszt do 

oszacowania 



Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

 niepełnosprawnościami. 

Budynek DDD Nr 3 w Małej Cerkwicy 

oraz Budynek DDD Nr 4 w Małej 

Cerkwicy 

Ciągi komunikacyjne znajdujące się w 

całym budynku.  

Wyróżnienie początku i końca biegu 

schodów przy pomocy kontrastowego 

koloru.  

 

Do końca 

2021 roku  

Należy oznaczyć pierwszy i 

ostatni stopień schodów np. za 

pomocą przyklejanej taśmy w 

kontrastowych kolorach, 

zmiennej fakturze oraz 

właściwościach 

antypoślizgowych, tak aby 

oznaczenie było widoczne 

zarówno dla osób schodzących 

jak wchodzących. 

Rekomendacja dotyczy 

wszystkich schodów 

znajdujących się w budynku. 

Każdy stopień schodów 

powinien mieć właściwości 

antypoślizgowe, tak aby osoba 

z niepełnosprawnością ruchu, 

ale także osoba starsza czy 

dzieci, nie poślizgnęły się na 

schodach korzystając z nich w 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności  

Lucyna Burkiewicz – 

koordynator DDD Nr 3 

Maciej Wacławski – 

koordynator DDD Nr 4 

Koszt ok. 600 

zł. 



Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

obuwiu o mokrej lub twardszej 

powierzchni. Rekomendację 

należy zrealizować poprzez 

naklejenie taśmy o 

właściwościach 

antypoślizgowych.  

Działanie dotyczy wszystkich 

schodów w budynku.  

Budynek DDD Nr 3 w Małej Cerkwicy 

oraz Budynek DDD Nr 4 w Małej 

Cerkwicy 

Ciągi komunikacyjne w budynku. 

Oznaczenie dojścia do schodów za 

pomocą zmiennej faktury. 

 

Do końca 

2021 roku 

W odległości 30-50 cm przed 

krawędzią pierwszego stopnia 

schodów w dół należy ułożyć 

fakturę ostrzegawczą o 

szerokości minimum 60-90 cm 

w zależności od użytego 

formatu płyt fakturowych (na 

całej szerokości schodów). W 

odległości 30-50 cm przed 

krawędzią pierwszego stopnia 

w górę należy zastosować 

fakturę uwagi o szerokości 90-

120 cm. Można wykorzystać 

maty z wypustkami . Działanie 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności  

Lucyna Burkiewicz – 

koordynator DDD Nr 3 

Maciej Wacławski – 

koordynator DDD Nr 4 

Koszt do 

oszacowania 



Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

dotyczy wszystkich schodów w 

budynku. 

Budynek DDD Nr 3 w Małej Cerkwicy 

oraz Budynek DDD Nr 4 w Małej 

Cerkwicy 

Dostosowanie istniejącej toalety do 

najnowszych standardów dostępności dla 

osób niepełnosprawnych. 

Do końca 

2022 roku 

Należy zamontować pochwyty 

po obu stronach toalety i 

umywalki. 

Zamontowanie instalacji 

alarmowej. 

Powierzchnia manewrowa o 

minimalnych wymiarach 1,5 m x 

1,5 m oraz 0,9 m wolnej 

przestrzeni w z jednej strony 

miski ustępowej.  

Umieszczenie na drzwiach 

piktogramu informującego o 

funkcji pomieszczenia. 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności 

Lucyna Burkiewicz – 

koordynator DDD Nr 3 

Maciej Wacławski – 

koordynator DDD Nr 4 

Koszt do 

oszacowania  

Dofinansowan

ie ze środków 

np.  PEFRON 

lub Programu 

„Dostępność 

+” 

Budynek DDD Nr 3 w Małej Cerkwicy 

oraz Budynek DDD Nr 4 w Małej 

Cerkwicy 

Ciągi komunikacyjne w całym budynku.  

Umieszczenie informacji obrazkowych 

ułatwiających osobom z 

Do końca 

2022 roku  

Planujemy umieszczenie w 

przestrzeni budynku informacji 

ułatwiających osobom 

poruszającym się po całym 

budynku znajdowanie dojścia 

m.in. do toalety, pokoju 

wychowawcy, pokoju 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności  

Lucyna Burkiewicz – 

koordynator DDD Nr 3 

Maciej Wacławski – 

Koszt do 

oszacowania  



Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

niepełnosprawnościami poruszanie się po 

całym budynku. 

 

 

 

odwiedzin. Informacje zostaną 

umieszczone w formie 

piktogramów . 

Dokonanie analizy potrzeby 

umieszczenia piktogramów z 

podstawowymi funkcjami 

budynku i ewentualne 

przedstawienie propozycji ich 

rozmieszczenia. 

koordynator DDD Nr 4 

Budynek DDD Nr 3 w Małej Cerkwicy 

oraz Budynek DDD Nr 4 w Małej 

Cerkwicy 

Wyposażenie pokoju wychowawcy w pętlę 

indukcyjną. 

Do końca 

2022 roku  

 

Instalacja i odbiór pętli 

indukcyjnej. 

Umieszczenie na stronie www 

informacji o pętli. 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności, informatyk 

Do 

oszacowania 

Budynek DDD Nr 3 w Małej Cerkwicy 

oraz Budynek DDD Nr 4 w Małej 

Cerkwicy 

Budowa windy dostosowanej do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami.  

Budowa windy 

uzależniona 

od możliwości 

uzyskania 

wsparcia ze 

środków 

zewnętrznych 

Przygotowanie postępowania 

na opracowanie dokumentacji 

budowlanej i złożenie 

stosownych wniosków do 

instytucji dysponujących 

środkami zewnętrznymi.  

 

Beata Lida – dyrektor 

CADDD 

Roksana Sobek – 

koordynator ds. 

dostępności  

Lucyna Burkiewicz – 

Do 

oszacowania 

kosz 

dokumentacji i 

budowa windy  



Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

-docelowo do 

2025 roku 

Dofinansowan

ie ze środków 

np.  PEFRON 

lub Programu 

„Dostępność 

+” 

koordynator DDD Nr 3 

Maciej Wacławski – 

koordynator DDD Nr 4 

 

Dostępność cyfrowa i proceduralna 

Dostosowanie wszystkich dokumentów 

elektronicznych do wymagań ustawy o 

dostępności cyfrowej ( WCAG 2.1 ) 

Strony www.bip.capow-wiecbork.pl 

 

- Szkolenie 

pracowników 

do końca 

marca 2021 

-

Opracowanie 

dokumentów 

do końca 

marca 2021  

- Szkolenie pracowników 

- Opracowanie dokumentów  

- Wdrażanie zmian  

Informatyk: Szymon 

Grabinski  

Koordynator ds. 

dostępności: Roksana 

Sobek 

Pozostałe osoby, które 

umieszczają informację 

na stronie BIP.  

Bezkosztowo   



Element planu 

 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania/kroki 

milowe/punkty kontroli 

postępów prac 

Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Koszt 

Zamieszczenie deklaracji dostępności na 

stronie www.bip.capow-wiecbork.pl 

Do końca 

września 2020 

Firma informatyczna  Informatyk: Szymon 

Grabinski 

W ramach 

obowiązującej 

umowy  

Przeprowadzenie konsultacji społecznych 

w formie ankiety w celu ulepszenia działań 

mających wsparcie osób ze szczególnymi 

potrzebami.  

Od 2021 roku Wdrażanie zmian  Wszyscy pracownicy  Bezkosztowo  

 

 


