
Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Nazwa podmiotu: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole 

Data opracowania/przyjęcia planu: 31.03.2021 r. 

 

Diagnoza 

Działanie Stan (czy 

zrealizowany) 

Zalecenia do wdrożenia/wnioski 

z konsultacji 

Audyt architektoniczny tak Zalecenia do wdrożenia: 

Siedziba główna PiMBP, ul. Kolejowa 19 

1. utrzymanie przestrzeni manewrowej 

przed i za drzwiami do pomieszczeń 

oraz na zakrętach ciągów 

komunikacyjnych  

2. wymiana wycieraczki na wycieraczkę 

z frezowaną krawędzią, 

przymocowane jej do podłoża 

3. montaż - w sanitariacie w Czytelni - 

wieszaków oraz składanych 

uchwytów przy umywalce, pisuarze 

4. oznaczenie krawędzi schodów 

5. oznaczenie drzwi szklanych 

6. wprowadzenie piktogramów 

7. wprowadzenie etykiet w alfabecie 

Braille’a do opisu pomieszczeń 

8. wprowadzenie planu tyflograficznego  

obrazującego sposób poruszania się 

po budynku 

Filia dla Dzieci, ul. Kolejowa 19 

wymiana wycieraczki na wycieraczkę z 

frezowaną krawędzią, przymocowane jej do 

podłoża 

Konsultacje wyników 

audytu 

architektonicznego. 

Podmioty biorące 

udział w konsultacjach: 

 dyrektor PiMBP 

w Kole 

tak Biblioteka główna, ul. Kolejowa 19 

wdrożenie usprawnień w latach: 2021-2024 

Filia dla Dzieci, ul. Kolejowa 19 

wdrożenie usprawnień w roku 2021 

 

Audyt cyfrowy tak Zalecenia do wdrożenia: 



1. dostosowanie wszystkich 

dokumentów elektronicznych do wymagań 

WCAG. 

2. usunięcie błędów na stronie 

www.biblioteka-kolo.pl 

Konsultacje wyników 

audytu cyfrowego. 

Podmioty biorące 

udział w konsultacjach: 

 administrator  

strony 

www.biblioteka-

kolo.pl 

tak Wnioski z konsultacji 

dostosowanie dokumentów realizuje 

pracownik Filii dla Dzieci 

 

Audyt informacyjno-

komunikacyjny 

tak Zalecenia do wdrożenia: 

Biblioteka główna, ul. Kolejowa 19 

zakup lupy lub lupy elektronicznej 

Filia dla Dzieci, ul. Kolejowa 19 

zakup lupy lub lupy elektronicznej  

Filia Nr 3, ul. P. Wojciechowskiego 30 

zakup lupy lub lupy elektronicznej 

Filia Nr 4, ul. S. Wyszyńskiego 14 

zakup lupy lub lupy elektronicznej 

Konsultacje wyników 

audytu informacyjno-

komunikacyjnego 

Podmioty biorące 

udział w konsultacjach: 

 dyrektor PiMBP 

w Kole 

tak zakup i wdrożenie lup lub lup 

elektronicznych w ramach rezerw 

finansowych w 2022 r. 

Audyt procedur - 

regulamin 

organizacyjny, 

regulamin zatrudnienia, 

standardy obsługi, 

regulamin oceny ryzyka 

zawodowego, 

zamówienia publiczne, 

usługi zlecane itd. 

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 

Siedziba główna 

PiMBP, ul. Kolejowa 19 

utrzymanie przestrzeni 

manewrowej przed i za 

drzwiami do 

pomieszczeń oraz na 

zakrętach ciągów 

komunikacyjnych  

do końca  

kwietnia 

2021 r. 

uporządkowanie ciągów 

komunikacyjnych tj. 

usuniecie mebli, 

kwietników itp. 

 

pracownik 

gospodarczy 

bezkosztowo 

Siedziba główna 

PiMBP, ul. Kolejowa 19 

wymiana wycieraczki 

na wycieraczkę z 

frezowaną krawędzią, 

przymocowane jej do 

podłoża 

do końca 

września 

2021 r. 

 oszacowanie wartości  

 ujęcie kosztu zakupu   

w budżecie PiMBP na  

2021 r. 

 zakup i realizacja  

 ujęcie kosztu w 

budżecie PiMBP w 

Kole - główna 

księgowa, 

 pracownik 

gospodarczy - 

montaż 

około 250 

PLN 

Siedziba główna 

PiMBP, ul. Kolejowa 19 

montaż - w sanitariacie 

w Czytelni - wieszaków 

oraz składanych 

uchwytów przy 

umywalce, pisuarze 

do końca 

2022 r. 

 oszacowanie wartości  

 ujęcie kosztu zakupu    

i montażu w budżecie 

PiMBP na  2022 r. 

 zakup  

 zatrudnienie 

wykonawcy 

 odbiór prac 

 ujęcie kosztu w 

budżecie PiMBP w 

Kole - główna 

księgowa, 

 wykonawca - 

montaż 

 

około 900 

PLN 

Siedziba główna 

PiMBP, ul. Kolejowa 19 

oznaczenie krawędzi 

schodów 

 

do końca 

2023 r. 

 

 oszacowanie wartości  

 ujęcie kosztu zakupu    

i montażu w budżecie 

PiMBP na 2024 r. 

 zakup  

 zatrudnienie 

wykonawcy 

 odbiór prac 

 ujęcie kosztu w 

budżecie PiMBP w 

Kole - główna 

księgowa, 

 wykonawca - 

montaż 

 

około 1000 

PLN 

Siedziba główna 

PiMBP, ul. Kolejowa 19 

oznaczenie drzwi 

szklanych 

 

do końca 

2021 r. 

 oszacowanie wartości 

 ujęcie kosztu zakupu    

w budżecie PiMBP na 

2021 r.  

 zakup i realizacja 

 

 ujęcie kosztu w 

budżecie PiMBP w 

Kole - główna 

księgowa, 

 pracownik 

gospodarczy - 

montaż 

około 100 

PLN 

Siedziba główna 

PiMBP, ul. Kolejowa 19 

wprowadzenie 

piktogramów 

do końca 

2022 r. 

 oszacowanie wartości  

 ujęcie kosztu zakupu    

w budżecie PiMBP na 

2022 r.  

 zakup i realizacja 

 ujęcie kosztu  

w budżecie PiMBP w 

Kole - główna 

księgowa, 

około 100 

PLN 



   pracownik 

gospodarczy - 

montaż 

Siedziba główna 

PiMBP, ul. Kolejowa 19 

wprowadzenie etykiet 

w alfabecie Braille’a do 

opisu pomieszczeń 

 

do końca 

2023 r. 

 oszacowanie wartości  

 ujęcie kosztu zakupu 

w budżecie PiMBP na 

2024 r. 

 zakup i realizacja 

 

 ujęcie kosztu  

w budżecie PiMBP w 

Kole - główna 

księgowa, 

 pracownik 

gospodarczy - 

montaż 

około 700 

PLN 

Siedziba główna 

PiMBP, ul. Kolejowa 19 

wprowadzenie planu 

tyflograficznego  

obrazującego sposób 

poruszania się po 

budynku 

do końca 

2024 r. 

 oszacowanie wartości 

 ujęcie kosztu zakupu   

i montażu w budżecie 

PiMBP na 2024 r.  

 zakup i realizacja 

 

 ujęcie kosztu 

zakupu i montażu w 

budżecie PiMBP na 

2024 r. - główna 

księgowa  

 wykonawca - 

montaż 

około 10 600 

PLN 

Biblioteka główna, ul. 

Kolejowa 19 

zakup lupy lub lupy 

elektronicznej 

 

do końca 

2022 r. 

 oszacowanie wartości 

 ujęcie kosztu zakupu   

w budżecie PiMBP na 

2022 r.  

 zakup  

 

ujęcie kosztu zakupu 

w budżecie PiMBP na 

2022 r. - główna 

księgowa  

 

około 100 

PLN 

Filia dla Dzieci, ul. 

Kolejowa 19 

zakup lupy lub lupy 

elektronicznej  

 

do końca 

2022 r. 

 oszacowanie wartości 

 ujęcie kosztu zakupu  

w budżecie PiMBP na 

2022 r.  

 zakup  

 

ujęcie kosztu zakupu  

w budżecie PiMBP na 

2022 r. - główna 

księgowa  

 

około 100 

PLN 

Filia Nr 3, ul. P. 

Wojciechowskiego 30 

zakup lupy lub lupy 

elektronicznej 

 

do końca 

2022 r. 

 oszacowanie wartości 

 ujęcie kosztu zakupu 

w budżecie PiMBP na 

2022 r.  

 zakup  

 

ujęcie kosztu zakupu 

w budżecie PiMBP na 

2022 r. - główna 

księgowa  

 

około 100 

PLN 

Filia Nr 4, ul. S. 

Wyszyńskiego 14 

zakup lupy lub lupy 

elektronicznej 

do końca 

2022 r. 

 oszacowanie wartości 

 ujęcie kosztu zakupu 

w budżecie PiMBP na 

2022 r.  

 zakup  

 

ujęcie kosztu zakupu 

w budżecie PiMBP na 

2023 r. - główna 

księgowa  

 

około 100 

PLN 

Dostosowanie 

wszystkich 

dokumentów 

elektronicznych do 

wymagań ustawy o 

dostępności cyfrowej 

opracowa

nie 

dokument

ów do 

końca 

2021 r. 

 opracowanie 

dokumentów 

 

pracownik Filii dla 

Dzieci 

bezkosztowo 



Usunięcie błędów na 

stronie www 

 do 

końca 

2021 r. 

 usunięcie błędów 

przez pracownika Filii dla 

Dzieci 

 

pracownik Filii dla 

Dzieci - usunięcie 

błędów 

bezkosztowo 

Przeprowadzenie 

audytu procedur 

i przeprowadzenie 

konsultacji jego 

wyników 

 do 

końca 

marca  

2021 r. 

 realizacja audytu 

i odbiór raportu, 

 wprowadzenie do 

planu zaleceń raportu 

z uwzględnieniem 

konsultacji 

realizacja badania, 

organizacja 

konsultacji, 

aktualizacja planu - 

koordynator  

bezkosztowo 

 


