
Obszar Element planu Czas realizacji 
Szczegóły realizowanego 

zadania 

CYFROWY Widoczny fokus. 31.12.2024 r. 
Wskaźnik fokusa klawiatury 
na niektórych elementach 
jest słabo widoczny.  

ARCHITEKTONICZNY 

Zapewnienie informacji na 
temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy 
lub głosowy. 

31.12.2021 r. 
Wykonanie interaktywnego 
planu obiektu oraz terenu 
(e-kiosk) 

Dostosowanie sygnalizacji 
alarmowej dla osób ze 
szczególnymi potrzebami w 
celu zapewnienia możliwości 
ewakuacji lub ich 
uratowania (wszystkie 
strefy). 

31.12.2021 r. 

Po konsultacji z serwisem 
p.poż. Ustalenie rodzaju 
urządzeń, miejsc i ich 
montażu. 

Wdrożenie systemu 
przywołania pomocy przez 
osobę niepełnosprawną. 

31.12.2021 r. 
Nastąpi po przeprowadzeniu 
audytu bezpieczeństwa. 

Wymiana i oznakowanie 
nawierzchni na parkingu dla 
osób niepełnosprawnych. 

30.06.2021 r. 
Przygotowanie 
postępowania dotyczącego 
zadania. 

Opracowanie planu 
ewakuacji w każdej strefie. 

30.06.2021 r. 
Wydruk i zalaminowanie 
planów oraz montaż na 
terenie całego obiektu 

Systemy bezpieczeństwa w 
toaletach i przebieralniach 
dla osób niepełnosprawnych 
(przyciski). 

31.12.2021 r. 

W toaletach dla 
niepełnosprawnych, w 
przebieralni montaż 
przycisków przywoławczych 

Zapewnienie dostępu do 
Baru Mokrego osobom 
niepełnosprawnym. 

31.12.2022 r. 
Przygotowanie 
postępowania dotyczącego 
zadania. 

INFORMACYJNO - 
KOMUNIKACYJNY 

Szkolenie dla pracowników z 
obsługi osób z 
niepełnosprawnościami. 

I połowa 2021 r. 
Szkolenie dla pracowników 
działu Kas, Strefy Saun i 
Restauracji. 

Zapewnienie środków 
technicznych do obsługi 
osób słabosłyszących (np. 
pętla indukcyjna, System 
FM, system na 
podczerwień). 

31.12.2024 r. 
Zakup środków 
technicznych, zgodnie z 
wytycznymi audytora. 

Właściwe oznakowanie 
obiektu (infokiosk, tablice 
informacyjne). 

31.12.2024 r. 

Wyposażenie obiektu w 
infokiosk oraz 
rozmieszczenie tablic 
informacyjnych, zgodnie z 
wytycznymi audytora. 



Punkt do obsługi osób z 
niepełnosprawnościami. 

31.12.2024 r. 

Przystosowanie, 
wyposażenie i odpowiednie 
oznakowanie punktu. 
Przeszkolenie pracowników. 

Dostosowanie aktualnych 
oznaczeń (np. przy pomocy 
alfabetu Braille’a). 

31.12.2024 r. 
Wymiana aktualnych 
oznaczeń na 
obiekcie. 

PROCEDURY 

Procedury ewakuacyjne dla 
osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

31.12.2021 r. 

Opracowanie procedur 
ewakuacyjnych z 
uwzględnieniem działa 
wdrożonych przez Dział 
Techniczny i opracowaniu 
Planu Ewakuacji. 

Procedury postępowania z 
osobami ze szczególnymi 
potrzebami w obiekcie 
(obsługa klienta ze 
szczególnymi potrzebami). 

31.12.2021 r. 
Opracowanie procedur 
obsługi klientów ze 
szczególnymi potrzebami. 

 


