
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan działania dla Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz jednostek organizacyjnych powiatu 

otwockiego na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 i 7 

ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno - komunikacyjnej i alternatywnej 
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Starostwo Powiatowe w Otwocku 

Budynek przy ul. Górna 13 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Montaż windy 140 tys zł – 180 3 lata  

  tys. zł + koszty   

  prac budowlanych  Starosta Otwocki 

    
 
 

2. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok 

 

3. Wyznaczenie miejsc 0 zł 6 miesięcy  

 parkingowych dla osób    

 niepełnosprawnych    

4. Umieszczenie wizualnego planu 70 – 150 zł 3 miesiące  

 budynku    

5. Umieszczenie tyflograficznego ok. 14 tys. zł 3 lata  

 planu budynku    

6. Dostosowanie minimum 1 toalety Zakup 4 poręczy, 3 lata  

 do potrzeb osób tj. 2 do wc – od.   

 niepełnosprawnych 700 zł i 2 do   

  umywalki - od   

  220 zł   

  + indywidualne   

  koszty   

  dostosowania   

  pomieszczenia   

7. Dostosowanie strony internetowej 

do wytycznych określonych w 

załączniku do Ustawy z dnia 4 

Indywidualnie, w 

zależności od 

umowy z 

3 miesiące  

 kwietnia 2019r dotychczasowym   

  realizatorem usług   

  informatycznych   
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Budynek przy ul. Komunardów 10 
 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Montaż windy 140 tys zł – 180 3 lata  

  tys. zł + koszty   

  prac budowlanych   Starosta Otwocki 
     

 

2. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok 

 

3. Umieszczenie wizualnego planu 70 – 150 zł 3 miesiące  

 budynku    

4. Umieszczenie tyflograficznego ok. 14 tys. zł 3 lata  

 planu budynku    

5. Dostosowanie minimum 1 toalety Zakup 4 poręczy, 3 lata  

 do potrzeb osób tj. 2 do wc – od.   

 niepełnosprawnych 700 zł i 2 do   

  umywalki - od   

  220 zł   

  + indywidualne   

  koszty   

  dostosowania   

  pomieszczenia   

6. Dostosowanie strony internetowej 

do wytycznych określonych w 

załączniku do Ustawy z dnia 4 

Indywidualnie, w 

zależności od 

umowy z 

3 miesiące  

 kwietnia 2019r dotychczasowym   

  realizatorem usług   

  informatycznych   
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Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z.o.o. w restrukturyzacji w Otwocku, 

ul. Batorego 44 

 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

2. Umieszczenie tyflograficznego 

planu budynku 

ok. 14 tys. zł 3 lata 
Prezes PCZ                 

Sp. z.o.o. w 
    restrukturyzacji 

     

3. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące  

 zdalnie stała opłata   

  abonamentowa wg   

  zawartej umowy   

4. Dostosowanie strony internetowej 

do wytycznych określonych w 

załączniku do Ustawy z dnia 4 

Indywidualnie, w 

zależności od 

umowy z 

5 miesięcy  

 kwietnia 2019r dotychczasowym   

  realizatorem usług   

  informatycznych   

5. Opublikowanie na stronie 0 zł 1 miesiąc  

 internetowej deklaracji 
dostępności w odniesieniu do 

   

 PCZ sp. z.o.o. oraz placówek    

 podległych    

6. Dostosowanie strony internetowej 

do obsługi przez osoby ze 

Indywidualnie, w 

zależności od 

1 miesiąc  

 szczególnymi potrzebami, tj. umowy z   

 panel zmiany kontrastu, rozmiaru dotychczasowym   

 czcionki, czytnik strony realizatorem usług   

  informatycznych   

7. Zapewnienie wstępu z psem 

asystującym 

0 zł 1 miesiąc  



7 
 

Przychodnia Przyszpitalna Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku, 

ul. Batorego 44 
 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Montaż windy    
     
  140 tys. zł – 180  Prezes PCZ                 

Sp. z.o.o. w 
  tys. zł + koszty 3 lata restrukturyzacji 

  prac budowlanych   

2. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

3. Wyznaczenie miejsc 0 zł 6 miesięcy  

 parkingowych dla osób    

 niepełnosprawnych    

4. Umieszczenie wizualnego planu 70 – 150 zł 3 miesiące  

 budynku    

5. Umieszczenie tyflograficznego ok. 14 tys. zł 3 lata  

 planu budynku    

6. Dostosowanie minimum 1 toalety Zakup 4 poręczy, 3 lata  

 do potrzeb osób tj. 2 do WC – od   

 niepełnosprawnych 700 zł i 2 do   

  umywalki - od   

  220 zł   

  + indywidualne   

  koszty   

  dostosowania   

  pomieszczenia   

7. Dostosowanie strony internetowej 

do wytycznych określonych w 

załączniku do Ustawy z dnia 4 

Indywidualnie, w 

zależności od 

umowy z 

5 miesięcy  

 kwietnia 2019r dotychczasowym   

  realizatorem usług   

  informatycznych   
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8. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

zdalnie 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

stała opłata 

abonamentowa wg 

zawartej umowy 

3 miesiące  

9. Opublikowanie na stronie 

internetowej PCZ sp. z.o.o w 

restrukturyzacji  deklaracji 

dostępności dot. podmiotu 

0 zł 1 miesiąc 
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Przychodnia Rejonowa w Otwocku, ul. Armii Krajowej 3 
 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

 
Prezes  PCZ               

Sp. z.o.o. w 

restrukturyzacji  
2. Wyznaczenie miejsc 

parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych 

0 zł 6 miesięcy 

3. Umieszczenie wizualnego planu 

budynku 

70 – 150 zł 3 miesiące 

4. Umieszczenie tyflograficznego 

planu budynku 

ok. 14 tys. zł 3 lata 

5. Dostosowanie minimum 1 toalety 

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Zakup 4 poręczy, 

tj. 2 do wc – od. 

700 zł i 2 do 

umywalki - od 

220 zł 

+ indywidualne 

koszty 

dostosowania 

pomieszczenia 

3 lata 

6. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

zdalnie 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

stała opłata 

abonamentowa wg 

zawartej umowy 

3 miesiące 

7. Opublikowanie na stronie 

internetowej PCZ sp. z.o.o. w 

restrukturyzacji  deklaracji 

dostępności dot. podmiotu 

0 zł 1 miesiąc 

8. Zapewnienie wstępu z psem 

asystującym 

0 zł 1 miesiąc 

9. Instalacja oznaczeń Koszt jednej 1 miesiąc 
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 bezpieczeństwa ewakuacyjnego tabliczki – 15 zł 

(całkowity koszt 

zależy od 

indywidualnych 

warunków 

obiektu) 
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Przychodnia Rejonowa w Otwocku, ul. Mickiewicza 8 
 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Montaż windy 140 tys zł – 180 

tys. zł + koszty 

prac budowlanych 

3 lata  
Prezes PCZ                    

Sp. z.o.o. w 

restrukturyzacji  

2. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok 

3. Wyznaczenie miejsc 

parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych 

0 zł 6 miesięcy 

4. Umieszczenie wizualnego planu 

budynku 

70 – 150 zł 3 miesiące 

5. Umieszczenie tyflograficznego 

planu budynku 

ok. 14 tys. zł 3 lata 

6. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

zdalnie 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

stała opłata 

abonamentowa wg 

zawartej umowy 

3 miesiące 

7. Opublikowanie na stronie 

internetowej PCZ sp. z.o.o. w 

restrukturyzacji deklaracji 

dostępności dot. podmiotu 

0 zł 1 miesiąc 

8. Instalacja oznaczeń 
bezpieczeństwa ewakuacyjnego 

Koszt jednej 

tabliczki – 15 zł 

(całkowity koszt 

zależy od 

indywidualnych 

warunków 

obiektu) 

1 miesiąc 
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Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Józefowie, ul. Sienkiewicza 28 
 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Montaż windy 140 tys. zł – 180 

tys. zł + koszty 

prac budowlanych 

3 lata  

 
Prezes PCZ                    

Sp. z.o.o. w 

restrukturyzacji  

2. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok 

3. Wyznaczenie miejsc 

parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych 

0 zł 6 miesięcy 

4. Umieszczenie wizualnego planu 

budynku 

70 – 150 zł 3 miesiące 

5. Umieszczenie tyflograficznego 

planu budynku 

ok. 14 tys. zł 3 lata 

6. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

zdalnie 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

stała opłata 

abonamentowa wg 

zawartej umowy 

3 miesiące 

7. Opublikowanie na stronie 

internetowej PCZ sp. z.o.o. w 

restrukturyzacji deklaracji 

dostępności dot. podmiotu 

0 zł 1 miesiąc 
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Zarząd Dróg Powiatowych w Karczewie, ul. Bohaterów Westerplatte 36 
 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany 

czas 

realizacji 

zadania 

Osoba odpowiedzialna 

za realizację zadania 

1. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

Dyrektor  

2. Wyznaczenie miejsc 0 zł 6 miesięcy  

 parkingowych dla osób    

 niepełnosprawnych    

3. Umieszczenie wizualnego planu 70 – 150 zł 3 miesiące  

 budynku    

4. Umieszczenie tyflograficznego ok. 14 tys. zł 3 lata  

 planu budynku    

5. Dostosowanie minimum 1 toalety Zakup 4 poręczy, 3 lata  

 do potrzeb osób tj. 2 do wc – od   

 niepełnosprawnych 700 zł i 2 do   

  umywalki - od   

  220 zł   

  + indywidualne   

  koszty   

  dostosowania   

  pomieszczenia   

6. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące  

 zdalnie stała opłata   

  abonamentowa wg   

  zawartej umowy   

7. Opublikowanie na stronie 0 zł 1 miesiąc  

 internetowej Starostwa    

 Powiatowego w Otwocku 
deklaracji dostępności dot. 

   

 podmiotu    

8. Instalacja oznaczeń 
bezpieczeństwa ewakuacyjnego 

Koszt jednej 

tabliczki – 15 zł 

1 miesiąc  

  (całkowity koszt 
zależy od 

  

  indywidualnych   

  warunków   

  obiektu)   
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Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, ul. Górna 11 
 

 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany 

czas 

realizacji 

zadania 

Osoba odpowiedzialna 

za realizację zadania 

1. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

Dyrektor  

2. Umieszczenie wizualnego planu 70 – 150 zł 3 miesiące  

 budynku    

3. Umieszczenie tyflograficznego ok. 14 tys. zł 3 lata  

 planu budynku    

4. Dostosowanie strony internetowej 

do wytycznych określonych w 

załączniku do Ustawy z dnia 4 

Indywidualnie, w 

zależności od 

umowy z 

5 miesięcy  

 kwietnia 2019r dotychczasowym   

  realizatorem usług   

  informatycznych   

5. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące  

 zdalnie stała opłata   

  abonamentowa wg   

  zawartej umowy   

6. Dostosowanie strony internetowej 

do obsługi przez osoby ze 

Indywidualnie, w 

zależności od 

1 miesiąc  

 szczególnymi potrzebami, tj. umowy z   

 panel zmiany kontrastu, rozmiaru dotychczasowym   

 czcionki, czytnik strony realizatorem usług   

  informatycznych   
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10 
 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

Dyrektor  

2. Wyznaczenie miejsc 0 zł 6 miesięcy  

 parkingowych dla osób    

 niepełnosprawnych    

3. Dostosowanie strony internetowej 

do wytycznych określonych w 

załączniku do Ustawy z dnia 4 

Indywidualnie, w 

zależności od 

umowy z 

5 miesięcy  

 kwietnia 2019r dotychczasowym   

  realizatorem usług   

  informatycznych   

4. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące  

 zdalnie stała opłata   

  abonamentowa wg   

  zawartej umowy   
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PCPR - budynek w Otwocku, ul. Mickiewicza 43/37 
 

 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

Dyrektor  

2. Wyznaczenie miejsc 0 zł 6 miesięcy  

 parkingowych dla osób    

 niepełnosprawnych    

3. Umieszczenie wizualnego planu 70 – 150 zł 3 miesiące  

 budynku    

4. Umieszczenie tyflograficznego ok. 14 tys. zł 3 lata  

 planu budynku    

5. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące  

 zdalnie stała opłata   

  abonamentowa wg   

  zawartej umowy   

6. Opublikowanie na stronie 0 zł 1 miesiąc  

 internetowej PCPR w Otwocku 
deklaracji dostępności dot. 

   

 podmiotu    
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Domy dla Dzieci 

 

Dom dla Dzieci w Otwocku, ul. Cieszyńska 9 
 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Montaż windy 140 tys zł – 180 3 lata  

  tys. zł + koszty   

  prac budowlanych  Dyrektor 

 2. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 

 

1 rok 

3. Wyznaczenie miejsc 0 zł 6 miesięcy  

 parkingowych dla osób    

 niepełnosprawnych    

4. Umieszczenie wizualnego planu 70 – 150 zł 3 miesiące  

 budynku    

5. Umieszczenie tyflograficznego ok. 14 tys. zł 3 lata  

 planu budynku    

6. Dostosowanie minimum 1 toalety Zakup 4 poręczy, 3 lata  

 do potrzeb osób tj. 2 do wc – od.   

 niepełnosprawnych 700 zł i 2 do   

  umywalki - od   

  220 zł   

  + indywidualne   

  koszty   

  dostosowania   

  pomieszczenia   

7. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące  

 zdalnie stała opłata   

  abonamentowa wg   

  zawartej umowy   

8. Opublikowanie na stronie 0 zł 1 miesiąc  

 internetowej PCPR w Otwocku 
deklaracji dostępności dot. 

   

 podmiotu    
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9. Zapewnienie wstępu z psem 

asystującym 

0 zł 1 miesiąc 

 

 

Dom dla Dzieci w Otwocku, ul. Prądzyńskiego 1 
 

 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Montaż windy 140 tys zł – 180 3 lata  

  tys. zł + koszty   

  prac budowlanych  Dyrektor 

 2. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 

 

1 rok 

3. Wyznaczenie miejsc 0 zł 6 miesięcy  

 parkingowych dla osób    

 niepełnosprawnych    

4. Umieszczenie wizualnego planu 70 – 150 zł 3 miesiące  

 budynku    

5. Umieszczenie tyflograficznego ok. 14 tys. zł 3 lata  

 planu budynku    

6. Dostosowanie minimum 1 toalety Zakup 4 poręczy, 3 lata  

 do potrzeb osób tj. 2 do wc – od.   

 niepełnosprawnych 700 zł i 2 do   

  umywalki - od   

  220 zł   

  + indywidualne   

  koszty   

  dostosowania   

  pomieszczenia   

7. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące  

 zdalnie stała opłata   

  abonamentowa wg   

  zawartej umowy   
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8. Opublikowanie na stronie 

internetowej PCPR w Otwocku 

deklaracji dostępności dot. 

podmiotu 

0 zł 1 miesiąc  

9.  
Zapewnienie wstępu z psem 

asystującym 

0 zł 1 miesiąc 

 

 

Dom dla Dzieci, Ujejskiego 9 
 

 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Montaż windy 140 tys zł – 180 

tys. zł + koszty 

prac budowlanych 

3 lata  
Dyrektor 

2. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok 

3. Wyznaczenie miejsc 

parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych 

0 zł 6 miesięcy 

4. Umieszczenie wizualnego planu 

budynku 

70 – 150 zł 3 miesiące 

5. Umieszczenie tyflograficznego 

planu budynku 

ok. 14 tys. zł 3 lata 

6. Dostosowanie minimum 1 toalety 

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Zakup 4 poręczy, 

tj. 2 do wc – od. 

700 zł i 2 do 

umywalki - od 

220 zł 

+ indywidualne 

koszty 

dostosowania 

pomieszczenia 

3 lata 

7. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące 
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 zdalnie stała opłata 

abonamentowa wg 

zawartej umowy 

  

8. Opublikowanie na stronie 

internetowej PCPR w Otwocku 

deklaracji dostępności dot. 

podmiotu 

0 zł 1 miesiąc 

9.  
Zapewnienie wstępu z psem 

asystującym 

0 zł 1 miesiąc 
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Dom Pomocy Społecznej w Karczewie, Anielin 1 
 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

Dyrektor  

2. Wyznaczenie miejsc 

parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych 

0 zł 6 miesięcy 

3. Umieszczenie 

wizualnego planu 

budynku 

70 – 150 zł 3 miesiące 

4. Umieszczenie tyflograficznego 

planu budynku 

ok. 14 tys. zł 3 lata 

5. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu 

lub zdalnie 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

stała opłata 

abonamentowa wg 

zawartej umowy 

3 miesiące 

6. Opublikowanie na stronie 

internetowej PCPR w Otwocku 

deklaracji dostępności dot. 

podmiotu 

0 zł 1 miesiąc 

7. Zapewnienie wstępu z psem 

asystującym 

0 zł 1 miesiąc 
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Dom Pomocy Społecznej w Otwocku, ul. Konopnickiej 17 

 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

Dyrektor  

2. Wyznaczenie miejsc 

parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych 

0 zł 6 miesięcy 

3. Umieszczenie wizualnego planu 

budynku 

70 – 150 zł 3 miesiące 

4. Umieszczenie tyflograficznego 

planu budynku 

ok. 14 tys. zł 3 lata 

5. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

zdalnie 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

stała opłata 

abonamentowa wg 

zawartej umowy 

3 miesiące 

6. Opublikowanie na stronie 

internetowej PCPR w Otwocku 

deklaracji dostępności w 

odniesieniu dot. podmiotu 

0 zł 1 miesiąc 

7. Zapewnienie wstępu z psem 

asystującym 

0 zł 1 miesiąc 
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Dom Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku, ul. Zagłoby 8 
 

 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

Dyrektor 

     

2. Wyznaczenie miejsc 0 zł 6 miesięcy  

 parkingowych dla osób    

 niepełnosprawnych    

3. Umieszczenie wizualnego planu 70 – 150 zł 3 miesiące  

 budynku    

4. Umieszczenie tyflograficznego ok. 14 tys. zł 3 lata  

 planu budynku    

5. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące  

 zdalnie stała opłata   

  abonamentowa wg   

  zawartej umowy   

6. Opublikowanie na stronie 0 zł 1 miesiąc  

 internetowej PCPR w Otwocku 
deklaracji dostępności dot. 

   

 podmiotu    
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Dom Pomocy Społecznej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną w Otwocku, ul. Moniuszki 41 

 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Montaż windy 140 tys zł – 180 3 lata  
  tys. zł + koszty 

prac budowlanych 

 Zarząd 
Stowarzyszenia 

     

2. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

3. Wyznaczenie miejsc 0 zł 6 miesięcy  

 parkingowych dla osób    

 niepełnosprawnych    

4. Umieszczenie wizualnego planu 70 – 150 zł 3 miesiące  

 budynku    

5. Umieszczenie tyflograficznego ok. 14 tys. zł 3 lata  

 planu budynku    

6. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące  

 zdalnie stała opłata   

  abonamentowa wg   

  zawartej umowy   

7. Opublikowanie na stronie 0 zł 1 miesiąc  

 internetowej PCPR w Otwocku 
deklaracji dostępności dot. 

   

 podmiotu    

8. Zapewnienie wstępu z psem 

asystującym 

0 zł 1 miesiąc  
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Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Otwocku, ul. Moniuszki 41 
 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Montaż windy 140 tys. zł – 180 3 lata  
  tys. zł + koszty 

prac budowlanych 

 Zarząd 
Stowarzyszenia 

     

2. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

3. Wyznaczenie miejsc 0 zł 6 miesięcy  

 parkingowych dla osób    

 niepełnosprawnych    

4. Umieszczenie wizualnego planu 70 – 150 zł 3 miesiące  

 budynku    

5. Umieszczenie tyflograficznego ok. 14 tys. zł 3 lata  

 planu budynku    

6. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące  

 zdalnie stała opłata   

  abonamentowa wg   

  zawartej umowy   

7.  0 zł 1 miesiąc  

 Opublikowanie na stronie    

 internetowej PCPR w Otwocku 
deklaracji dostępności dot. 

   

 podmiotu    
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Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu PO-GODNE ŻYCIE w Józefowie, 

ul. Słoneczna 15 
 

 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

    Zarząd 
Stowarzyszenia 
 

2. Umieszczenie wizualnego planu 70 – 150 zł 3 miesiące 
 

 budynku    

3. Opublikowanie na stronie 0 zł 1 miesiąc  

 internetowej PCPR w Otwocku 
deklaracji dostępności dot. 

   

 podmiotu    
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Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Jesteśmy! w Wiązownie, 

Radiówek 25 
 

 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

    Zarząd 
Stowarzyszenia 

2. Wyznaczenie miejsc 0 zł 6 miesięcy  

 parkingowych dla osób    

 niepełnosprawnych    

3. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące  

 zdalnie stała opłata   

  abonamentowa wg   

  zawartej umowy   

4. Opublikowanie na stronie 0 zł 1 miesiąc  

 internetowej PCPR w Otwocku 
deklaracji dostępności dot. 

   

 podmiotu    

5. Zapewnienie wstępu z psem 

asystującym 

0 zł 1 miesiąc  
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, ul. Pułaskiego 5a 
 

 
 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

Dyrektor 
     

2. Umieszczenie tyflograficznego ok. 14 tys. zł 3 lata  

 planu budynku    

3. Dostosowanie minimum 1 toalety Zakup 4 poręczy, 3 lata  

 do potrzeb osób tj. 2 do wc – od.   

 niepełnosprawnych 700 zł i 2 do   

  umywalki - od   

  220 zł   

  + indywidualne   

  koszty   

  dostosowania   

  pomieszczenia   

4. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące  

 zdalnie stała opłata   

  abonamentowa wg   

  zawartej umowy   

5. Opublikowanie na stronie 0 zł 1 miesiąc  

 internetowej deklaracji 
dostępności 

   

6. Dostosowanie strony internetowej 

do obsługi przez osoby ze 

Indywidualnie, w 

zależności od 

3 miesiące  

 szczególnymi potrzebami, tj. umowy z   

 panel zmiany kontrastu, rozmiaru dotychczasowym   

 czcionki, czytnik strony realizatorem usług   

  informatycznych   
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Oświata Powiatowa w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10 
 

 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

Dyrektor  
     

2. Dostosowanie minimum 1 toalety Zakup 4 poręczy, 3 lata  

 do potrzeb osób tj. 2 do wc – od.   

 niepełnosprawnych 700 zł i 2 do   

  umywalki - od   

  220 zł   

  + indywidualne   

  koszty   

  dostosowania   

  pomieszczenia   

3. Dostosowanie strony internetowej 

do wytycznych określonych w 

załączniku do Ustawy z dnia 4 

Indywidualnie, w 

zależności od 

umowy z 

5 miesięcy  

 kwietnia 2019r dotychczasowym   

  realizatorem usług   

  informatycznych   

4. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące  

 zdalnie stała opłata   

  abonamentowa wg   

  zawartej umowy   

5. Dostosowanie strony internetowej 

do obsługi przez osoby ze 

Indywidualnie, w 

zależności od 

3 miesiące  

 szczególnymi potrzebami, tj. umowy z   

 panel zmiany kontrastu, rozmiaru dotychczasowym   

 czcionki, czytnik strony realizatorem usług   

  informatycznych   
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Zespół Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku, ul. Pułaskiego 7 
 

 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Montaż platform schodowych 11 tys. zł – 20 3 lata  
  tys. zł   Dyrektor 

     

2. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

3. Wyznaczenie miejsc 0 zł 6 miesięcy  

 parkingowych dla osób    

 niepełnosprawnych    

4. Umieszczenie tyflograficznego ok. 14 tys. zł 3 lata  

 planu budynku    

5. Dostosowanie minimum 1 toalety Zakup 4 poręczy, 3 lata  

 do potrzeb osób tj. 2 do wc – od.   

 niepełnosprawnych 700 zł i 2 do   

  umywalki - od   

  220 zł   

  + indywidualne   

  koszty   

  dostosowania   

  pomieszczenia   

6. Dostosowanie strony internetowej 

do wytycznych określonych w 

załączniku do Ustawy z dnia 4 

Indywidualnie, w 

zależności od 

umowy z 

5 miesięcy  

 kwietnia 2019r dotychczasowym   

  realizatorem usług   

  informatycznych   

7. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące  

 zdalnie stała opłata   

  abonamentowa wg   

  zawartej umowy   

8. Opublikowanie na stronie 0 zł 1 miesiąc  

 internetowej deklaracji    
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 dostępności    

9. Zapewnienie wstępu z psem 

asystującym 

0 zł 1 miesiąc 

10. Dostosowanie strony internetowej 

do obsługi przez osoby ze 

szczególnymi potrzebami, tj. 

panel zmiany kontrastu, rozmiaru 

czcionki, czytnik strony 

Indywidualnie, w 

zależności od 

umowy z 

dotychczasowym 

realizatorem usług 

informatycznych 

3 miesiące 
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Zespół Szkół nr 1 w Otwocku, ul. Słowackiego 4/10 
 

 
 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

2. Umieszczenie tyflograficznego ok. 14 tys. zł 3 lata Dyrektor 

 planu budynku    

3. Dostosowanie strony internetowej 

do wytycznych określonych w 

załączniku do Ustawy z dnia 4 

Indywidualnie, w 

zależności od 

umowy z 

5 miesięcy  

 kwietnia 2019r dotychczasowym   

  realizatorem usług   

  informatycznych   

4. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące  

 zdalnie stała opłata   

  abonamentowa wg   

  zawartej umowy   

5. Opublikowanie na stronie 0 zł 1 miesiąc  

 internetowej deklaracji 
dostępności 

   

6. Dostosowanie strony internetowej 0 zł 3 miesiące  

 do obsługi przez osoby ze    

 szczególnymi potrzebami, tj.    

 panel zmiany kontrastu, rozmiaru    

 czcionki, czytnik strony    



33 
 

Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku, 

ul. M. Konopnickiej 3 
 

 
 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Montaż platform schodowych 11 tys. zł – 20 

tys. zł  

3 lata  

Dyrektor 

     

2. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

3. Wyznaczenie miejsc 0 zł 6 miesięcy  

 parkingowych dla osób    

 niepełnosprawnych    

4. Umieszczenie tyflograficznego ok. 14 tys. zł 3 lata  

 planu budynku    

5. Dostosowanie strony internetowej 

do wytycznych określonych w 

załączniku do Ustawy z dnia 4 

Indywidualnie, w 

zależności od 

umowy z 

5 miesięcy  

 kwietnia 2019 r. dotychczasowym   

  realizatorem usług   

  informatycznych   

6. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące  

 zdalnie stała opłata   

  abonamentowa wg   

  zawartej umowy   

7. Opublikowanie na stronie 0 zł 1 miesiąc  

 internetowej deklaracji 
dostępności 

   

8. Dostosowanie strony internetowej 0 zł 3 miesiące  

 do obsługi przez osoby ze    

 szczególnymi potrzebami, tj.    

 panel zmiany kontrastu, rozmiaru    

 czcionki, czytnik strony    
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Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku, 

ul. gen Filipowicza 9 
 

 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Zakup schodołaza 11 tys. zł – 20 tys. 

zł  

3 lata  

Dyrektor 

2. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok 

3. Wyznaczenie miejsc 

parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych 

0 zł 6 miesięcy 

4. Umieszczenie wizualnego planu 

budynku 

70 – 150 zł 3 miesiące 

5. Umieszczenie tyflograficznego 

planu budynku 

ok. 14 tys. zł 3 lata 

6. Dostosowanie minimum 1 toalety 

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Zakup 4 poręczy, 

tj. 2 do wc – od. 

700 zł i 2 do 

umywalki - od 

220 zł 

+ indywidualne 

koszty 

dostosowania 

pomieszczenia 

3 lata 

7. Dostosowanie strony internetowej 

do wytycznych określonych w 

załączniku do Ustawy z dnia 4 

kwietnia 2019r 

Indywidualnie, w 

zależności od 

umowy z 

dotychczasowym 

realizatorem usług 

informatycznych 

28.02.2022 r. 

8. Zapewnienie usług tłumacza Ok. 80 zł za 3 miesiące 
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 języka migowego na miejscu lub 

zdalnie 

godzinę usługi lub 

stała opłata 

abonamentowa wg 

zawartej umowy 

  

9. Opublikowanie na stronie 

internetowej deklaracji 

dostępności 

0 zł 1 miesiąc 

10. Zapewnienie wstępu z psem 

asystującym 

0 zł 1 miesiąc 

11. Dostosowanie strony internetowej 

do obsługi przez osoby ze 

szczególnymi potrzebami, tj. 

panel zmiany kontrastu, rozmiaru 

czcionki, czytnik strony 

0 zł 3 miesiące 
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Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 im. Marii Konopnickiej 

w Otwocku, ul. Majowa 17/19 
 

 
 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

Dyrektor  

2. Umieszczenie tyflograficznego 

planu budynku 

ok. 14 tys. zł 3 lata 

3. Dostosowanie minimum 1 toalety 

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Zakup 4 poręczy, 

tj. 2 do wc – od. 

700 zł i 2 do 

umywalki - od 

220 zł 

+ indywidualne 

koszty 

dostosowania 

pomieszczenia 

3 lata 

4. Dostosowanie strony internetowej 

do wytycznych określonych w 

załączniku do Ustawy z dnia 4 

kwietnia 2019r 

Indywidualnie, w 

zależności od 

umowy z 

dotychczasowym 

realizatorem usług 

informatycznych 

5 miesięcy 

5. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

zdalnie 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

stała opłata 

abonamentowa wg 

zawartej umowy 

3 miesiące 

6. Opublikowanie na stronie 

internetowej deklaracji 

dostępności 

0 zł 1 miesiąc 

7. Dostosowanie strony internetowej 

do obsługi przez osoby ze 

szczególnymi potrzebami, tj. 

panel zmiany kontrastu, rozmiaru 

czcionki, czytnik strony 

Indywidualnie, w 

zależności od 

umowy z 

dotychczasowym 

realizatorem usług 

informatycznych 

1 miesiąc 
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Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Otwocku, ul. Literacka 8 
 

 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Montaż windy 140 tys. zł – 180 

tys. zł + koszty 

prac budowlanych 

3 lata  

Dyrektor  

2. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok 

3. Wyznaczenie miejsc 

parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych 

0 zł 6 miesięcy 

4. Umieszczenie wizualnego planu 

budynku 

70 – 150 zł 3 miesiące 

5. Umieszczenie tyflograficznego 

planu budynku 

ok. 14 tys. zł 3 lata 

6. Dostosowanie minimum 1 toalety 

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Zakup 4 poręczy, 

tj. 2 do wc – od. 

700 zł i 2 do 

umywalki – od 

220 zł 

+ indywidualne 

koszty 

dostosowania 

pomieszczenia 

3 lata 

7. Dostosowanie strony internetowej 

do wytycznych określonych w 

załączniku do Ustawy z dnia 4 

kwietnia 2019r 

Indywidualnie, w 

zależności od 

umowy z 

dotychczasowym 

realizatorem usług 

informatycznych 

5 miesięcy 

8. Opublikowanie na stronie 

internetowej deklaracji 

0 zł 1 miesiąc 
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 dostępności    

9. Dostosowanie strony internetowej 

do obsługi przez osoby ze 

Indywidualnie, w 

zależności od 

1 miesiąc 

 szczególnymi potrzebami, tj. umowy z  

 panel zmiany kontrastu, rozmiaru dotychczasowym  

 czcionki, czytnik strony realizatorem usług  

  informatycznych  
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Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Józefowie, ul. Główna 10 
 

 

 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Montaż platform schodowych 11 tys. zł – 20 tys. 

zł 

3 lata  

Dyrektor  

2. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok 

3. Wyznaczenie miejsc 

parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych 

0 zł 6 miesięcy 

4. Umieszczenie wizualnego planu 

budynku 

70 – 150 zł 3 miesiące 

5. Umieszczenie tyflograficznego 

planu budynku 

ok. 14 tys. zł 3 lata 

6. Dostosowanie minimum 1 toalety 

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Zakup 4 poręczy, 

tj. 2 do wc – od. 

700 zł i 2 do 

umywalki – od 

220 zł 

+ indywidualne 

koszty 

dostosowania 

pomieszczenia 

3 lata 

7. Dostosowanie strony internetowej 

do wytycznych określonych w 

załączniku do Ustawy z dnia 4 

kwietnia 2019 r. 

Indywidualnie, w 

zależności od 

umowy z 

dotychczasowym 

realizatorem usług 

informatycznych 

5 miesięcy 

8. Zapewnienie usług tłumacza Ok. 80 zł za 3 miesiące 
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 języka migowego na miejscu lub godzinę usługi lub   

zdalnie stała opłata 
 abonamentowa wg 

 zawartej umowy 

9. Dostosowanie strony internetowej 

do obsługi przez osoby ze 

Indywidualnie, w 

zależności od 

1 miesiąc 

 szczególnymi potrzebami, tj. umowy z  

 panel zmiany kontrastu, rozmiaru dotychczasowym  

 czcionki, czytnik strony realizatorem usług  

  informatycznych  



41 
 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Otwocku, ul. Majowa 17/19 
 

 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

Dyrektor  

2. Wyznaczenie miejsc 0 zł 6 miesięcy  

 parkingowych dla osób    

 niepełnosprawnych    

3. Umieszczenie wizualnego planu 70 – 150 zł 3 miesiące  

 budynku    

4. Umieszczenie tyflograficznego ok. 14 tys. zł 3 lata  

 planu budynku    

5. Dostosowanie minimum 1 toalety Zakup 4 poręczy, 3 lata  

 do potrzeb osób tj. 2 do wc – od.   

 niepełnosprawnych 700 zł i 2 do   

  umywalki - od   

  220 zł 
+ montaż oraz 

  

  indywidualne   

  koszty   

  dostosowania   

  pomieszczenia   

6. Dostosowanie strony internetowej 

do wytycznych określonych w 

załączniku do Ustawy z dnia 4 

Indywidualnie, w 

zależności od 

umowy z 

5 miesięcy  

 kwietnia 2019r dotychczasowym   

  realizatorem usług   

  informatycznych   

7. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące  

 zdalnie stała opłata   

  abonamentowa wg   

  zawartej umowy   

8. Opublikowanie na stronie 0 zł 1 miesiąc  

 internetowej deklaracji 
dostępności 

   

9. Dostosowanie strony internetowej Indywidualnie, w 1 miesiąc  
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 do obsługi przez osoby ze zależności od   

szczególnymi potrzebami, tj. umowy z 

panel zmiany kontrastu, rozmiaru dotychczasowym 

czcionki, czytnik strony realizatorem usług 

 informatycznych 

10. Instalacja oznaczeń 
bezpieczeństwa ewakuacyjnego 

Koszt jednej 

tabliczki – 15 zł 

1 miesiąc 

  (całkowity koszt 
zależy od 

 

  indywidualnych  

  warunków  

  obiektu)  
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Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10 
 

 
 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

Dyrektor  

2. Umieszczenie tyflograficznego ok. 14 tys. zł 3 lata  

 planu budynku    

3. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące  

 zdalnie stała opłata   

  abonamentowa wg   

  zawartej umowy   

4. Zapewnienie wstępu z psem 

asystującym 

0 zł 1 miesiąc  

5. Dostosowanie strony internetowej 

do wytycznych określonych w 

załączniku do Ustawy z dnia 4 

Indywidualnie, w 

zależności od 

umowy z 

5 miesięcy  

 kwietnia 2019r dotychczasowym   

  realizatorem usług   

  informatycznych   
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Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku, ul. K. Pułaskiego 3A 
 

 

Lp. Zadanie Szacowany koszt 

realizacji zadania 

Szacowany czas 

realizacji zadania 

Osoba 

odpowiedzialna za 

realizację zadania 

1. Montaż windy 140 tys zł – 180 3 lata  
  tys. zł + koszty   Dyrektor 

  prac budowlanych   

2. Wyposażenie stanowiska obsługi 

w pętlę indukcyjną 
549 zł – 1730 zł 1 rok  

3. Umieszczenie tyflograficznego ok. 14 tys. zł 3 lata  

 planu budynku    

4. Dostosowanie strony internetowej 

do wytycznych określonych w 

załączniku do Ustawy z dnia 4 

Indywidualnie, w 

zależności od 

umowy z 

5 miesięcy  

 kwietnia 2019r dotychczasowym   

  realizatorem usług   

  informatycznych   

5. Opublikowanie na stronie 0 zł 1 miesiąc  

 internetowej deklaracji 
dostępności 

   

6. Zapewnienie usług tłumacza 

języka migowego na miejscu lub 

Ok. 80 zł za 

godzinę usługi lub 

3 miesiące  

 zdalnie stała opłata   

  abonamentowa wg   

  zawartej umowy   

7. Dostosowanie strony internetowej 

do obsługi przez osoby ze 

Indywidualnie, w 

zależności od 

1 miesiąc  

 szczególnymi potrzebami, tj. umowy z   

 panel zmiany kontrastu, rozmiaru dotychczasowym   

 czcionki, czytnik strony realizatorem usług   

  informatycznych   

 


