
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami dla Gminy Miasto Marki na 

lata 2022-2026 dla budynków Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Markach.

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062) ustala 

się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach

Data opracowania/przyjęcia planu: 06.12.2021 r. 

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy: koordynator ds. dostępności 

Budynek główny przy ulicy Kościuszki 39A w Markach oraz budynek przy ulicy 
Lisa Kuli 5a w Markach

Dostępność architektoniczna

Diagnoza - audyt architektoniczny w ramach samooceny

Lp. Zalecenia do wdrożenia

1 Stworzenie stanowiska/miejsca umożliwiającego przewinięcie dziecka 

w Ośrodku Pomocy Społecznej
2 Montaż barierki przed wejściem przy podjeździe osoby niepełnosprawnej

3 Zamontowanie dzwonka na zewnątrz przy filarze w celu pomocy osobie 

niepełnosprawnej przy wejściu do środka OPS (piktogram)
4 Podjęcie próby konsultacji z właścicielem budynku w/s montażu windy 

pomimo faktu wynajmowania budynku. Alternatywnie zakup krzesła 

schodowego
5 Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 

słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub 

urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie 

słyszenia (system wspomagający słyszenie FM) wraz z przeszkoleniem 

pracowników



6 Ustalenie możliwości przekształcenia toalety na parterze budynku w dostępną

część dla interesantów z niepełnosprawnością
7 Zamówienie pojedynczych krzeseł o większej wytrzymałości (dla osób o 

wadze 150 kg i więcej) oraz większej szerokości siedziska (min. 60 cm)

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia Czas 

realizacji

Niezbędne 

działania

Punkty kontroli 

postępów prac

Podmiot 

odpowiedzialny

Koszt

Stworzenie 

stanowiska/miejsca 

umożliwiającego 

przewinięcie dziecka 

w Ośrodku Pomocy 

Społecznej

2022 r. Zakup przewijaka, 

wygospodarowani

e zmiejsca, 

oznakowanie;

dot.: OPS ul. 

Kościuszki 39A w 

Markach

Koordynator ok. 300,00 

złotych

Montaż barierki przed 

wejściem przy 

podjeździe osoby 

niepełnosprawnej

2022 r. Zakup usługi, 

montaż;

dot.: OPS ul. 

Kościuszki 39A w 

Markach

Koordynator ok. 3000,00 

złotych

Zamontowanie 

dzwonka na zewnątrz 

przy filarze w celu 

pomocy osobie 

niepełnosprawnej przy

wejściu do środka 

OPS (piktogram)

2022 r. Zakup dzwonka i 

piktogramu, 

montaż;

dot.: OPS ul. 

Kościuszki 39A w 

Markach

Koordynator ok. 800,00 

złotych

Podjęcie próby 

konsultacji z 

właścicielem budynku 

w/s montażu windy 

pomimo faktu 

wynajmowania 

2023 r. Konsultacje, 

montaż 

windy/krzesła 

schodowego;

dot.: OPS ul. 

Kościuszki 39A w 

Koordynator ok. 12 000,00 

złotych



budynku. 

Alternatywnie zakup 

krzesła schodowego

Markach

Instalacja urządzeń 

lub innych środków 

technicznych do 

obsługi osób 

słabosłyszących, w 

szczególności pętli 

indukcyjnych, 

systemów FM lub 

urządzeń opartych o 

inne technologie, 

których celem jest 

wspomaganie 

słyszenia (system

wspomagający 

słyszenie FM) wraz z 

przeszkoleniem 

pracowników

2024 r. Zakup urządzeń, 

montaż, szkolenie 

pracowników;

dot.: OPS ul. 

Kościuszki 39A w 

Markach; OPS ul. 

Lisa Kuli 5A

Koordynator ok. 15 000,00 

złotych

Ustalenie możliwości 

przekształcenia 

toalety na parterze 

budynku w dostępną 

część dla 

interesantów z 

niepełnosprawnością

2025 r. Konsultacje, 

adaptacja 

pomieszczenia;

dot.: OPS ul. 

Kościuszki 39A w 

Markach; OPS ul. 

Lisa Kuli 5A

Koordynator Wg 

przewidzianego

planu, a także 

posiadanego 

budżetu

Zamówienie 

pojedynczych krzeseł 

o większej 

wytrzymałości (dla 

osób o wadze 150 kg i

więcej) oraz większej 

szerokości siedziska 

(min. 60 cm)

2025 r. Zakup sprzętów;

dot.: OPS ul. 

Kościuszki 39A w 

Markach; OPS ul. 

Lisa Kuli 5A

Koordynator Wg 

przewidzianego

planu, a także 

posiadanego 

budżetu



Dostępność cyfrowa

Diagnoza - audyt w formie samooceny

Lp. Zalecenia do wdrożenia

1 Zmiana czatu na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej na 

dostępny cyfrowo
2 Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie jego działalności – 

w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 

maszynowo

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia Czas 

realizacji

Niezbędne 

działania

Punkty kontroli 

postępów prac

Podmiot 

odpowiedzialny

Koszt

Zmiana czatu na 

stronie internetowej 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej na 

dostępny cyfrowo

2023 r. Zmiana 

narzędzia; 

www.ops.marki.pl

Koordynator w
porozumieniu z
informatykiem

0,00 złotych

Zapewnienie na 

stronie internetowej 

informacji o zakresie

jego działalności – 

w postaci 

elektronicznego 

pliku zawierającego 

tekst odczytywalny 

maszynowo

2024 r. Opracowanie 

tekstu, 

publikacja; 

www.ops.marki.pl

Koordynator Do ustalenia

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Diagnoza – audyt w formie samooceny

Lp. Zalecenia do wdrożenia



1 Zapewnienie kursu języka migowego dla Pracowników obsługujących 

interesantów
2 Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co 

najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy- montaż urządzenia o 

rozkładzie pomieszczeń- ewentualanie tyflomapy z informacją pisaną brajlem
3 Zamontowanie tabliczek ulokowanych przy drzwiach pokoi i z rozkładem 

pomieszczeń Ośrodka z napisami w języku Brajla

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia Czas 

realizacji

Niezbędne 

działania

Punkty 

kontroli 

postępów 

prac

Podmiot 

odpowiedzialny

Koszt

Zapewnienie kursu 

języka migowego dla 

Pracowników 

obsługujących 

interesantów

2022 r. Zakup 

usługi, 

organizacja 

szkolenia;

dot.: OPS ul.

Kościuszki 

39A w 

Markach

OPS ul. Lisa

Kuli 5A

Koordynator ok. 2 400,00 

złotych

Zapewnienie informacji 

na temat rozkładu 

pomieszczeń w 

budynku, co najmniej w 

sposób wizualny i 

dotykowy lub głosowy- 

montaż urządzenia o 

2022 r. Zakup 

usługi, 

montaż;

dot.: OPS ul.

Kościuszki 

39A w 

Markach

Koordynator ok. 15 000,00 

złotych



rozkładzie 

pomieszczeń- 

ewentualanie tyflomapy 

z informacją pisaną 

brajlem

OPS ul. Lisa

Kuli 5A

Zamontowanie tabliczek

ulokowanych przy 

drzwiach pokoi i z 

rozkładem pomieszczeń

Ośrodka z napisami w 

języku Brajla

2025 r. Zakup 

usługi, 

montaż;

dot.: OPS ul.

Kościuszki 

39A w 

Markach

OPS ul. Lisa

Kuli 5A

Koordynator Wg. 

przewidzianego 

planu, a także 

posiadanego 

budżetu

Dostępność procedur

Diagnoza – audyt w formie samooceny

Lp. Zalecenia do wdrożenia

1 Analiza dokumentów - regulamin organizacyjny, regulamin zatrudnienia, 

standardy obsługi, regulamin oceny ryzyka zawodowego, zamówienia 

publiczne, usługi zlecane itd. pod kątem dostępności, przeprowadzenie 

audytu procedur oraz przeprowadzenie konsultacji jego wyników
2 Plan pozostałych działań na przyszłe lata, związanych z zapewnieniem 

dostępności- analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami
3 Zapewnienie cyklicznych szkoleń dla pracowników obsługi bezpośredniej z 

zakresu obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w 

szczególności osób z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku oraz słuchu

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia Czas 

realizacji

Niezbędne 

działania

Punkty 

Podmiot 

odpowiedzialny

Koszt



kontroli 

postępów 

prac
Analiza dokumentów - 

regulamin 

organizacyjny, 

regulamin 

zatrudnienia, 

standardy obsługi, 

regulamin oceny 

ryzyka zawodowego, 

zamówienia publiczne, 

usługi zlecane itd. pod 

kątem dostępności, 

przeprowadzenie 

audytu procedur oraz 

przeprowadzenie 

konsultacji jego 

wyników

2024 r. Analiza 

dokumentów

, weryfikacja 

założeń, 

wdrożenie;

dot.: OPS ul.

Kościuszki 

39A w 

Markach

OPS ul. Lisa 

Kuli 5A

Koordynator 0,00 złotych

Plan pozostałych 

działań na przyszłe 

lata, związanych z 

zapewnieniem 

dostępności- analiza 

stanu zapewnienia 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami

2025 r. Analiza, 

weryfikacja 

założeń, 

wdrożenie;

dot.: OPS ul.

Kościuszki 

39A w 

Markach

OPS ul. Lisa 

Kuli 5A

Koordynator Wg. 

przewidzianego

planu, a także 

posiadanego 

budżetu

Zapewnienie 

cyklicznych szkoleń dla

pracowników obsługi 

bezpośredniej z 

zakresu obsługi osób o

2025 r. Zakup 

usługi, 

realizacja 

szkoleń;

dot.: OPS ul.

Koordynator Wg. 

przewidzianego

planu, a także 

posiadanego 

budżetu



ograniczonej 

możliwości poruszania 

się, w szczególności 

osób z 

niepełnosprawnościam

i ruchu, wzroku oraz 

słuchu

Kościuszki 

39A w 

Markach

OPS ul. Lisa 

Kuli 5A
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