
Zarządzenie Nr 20 /2021 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży 

z dnia 06.09.2021 r. 

w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 – 2022. 

 

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1062 z późn. zm. oraz § 4 ust. 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Łomży stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 105/XV/11 Rady Miejskiej Łomży 

z dnia 28 września 2011 roku) ustala się plan działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

§ 1. Przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022, stanowiący załącznik  

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Koordynację wdrożenia planu, o którym mowa w § 1 powierza się 

Koordynatorowi do Spraw Dostępności. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Łomży. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Z up. Dyrektora MOSiR w Łomży 

Kierownik Kompleksu Obiektów 

Wodnych Sportowo Rekreacyjnych 

Piotr Mariusz Bubela 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



                             Załącznik nr 1 
               do Zarządzenia nr  20/2021 r. 

               Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

                           Sportu i Rekreacji w Łomży 

 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W MIEJSKIM OŚRODKU 

SPORTU I REKREACJI W ŁOMŻY NA LATA 2021 – 2022 

 

Lp. Zakres działań Realizujący 

zadanie 
Sposób realizacji 

Termin 

realizacji 

1. 

Sporządzenie Planu 

działania na rzecz 

poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Koordynator 

ds. 

dostępności 

Opracowanie Planu 

działania, przekazanie 

do zatwierdzenia 

Dyrektorowi Miejskiego 

Ośrodka Sportu  i 

Rekreacji        w Łomży. 

Wrzesień  

2021 

2. 

Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami 

do dostępności w zakresie: 

a) Architektonicznym, 

b) Cyfrowym, 

c) Informacyjno-

komunikacyjnym. 

Koordynator 

ds. 

dostępności 

Kontakt z osobami ze 

szczególnymi 

potrzebami poprzez 

dane kontaktowe 

udostępnione na 

stronie. 

Realizacja   

w całym 

okresie 

działania 

3. 

Analiza i monitorowanie 

stanu obiektów Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Łomży pod względem 

dostosowania do potrzeb 

osób ze szczególnymi 

potrzebami wynikającymi z 

ustawy. 

Koordynator 

ds. 

dostępności 

Przegląd stanu 

dostosowania obiektów 

względem  osób ze 

szczególnymi 

potrzebami  w zakresie 

dostępności 

architektonicznej, 

cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej. 

Realizacja   

w całym 

okresie 

działania 

4. 

Realizacja działań 

dotyczących 

przystosowania obiektów 

do wymogów w zakresie 

dostępności 

architektonicznej, cyfrowej 

i informacyjno-

komunikacyjnej. 

Koordynator 

ds. 

dostępności 

 

Kierownicy 

obiektów 

Wdrożenie w miarę 

możliwości wymogów w 

zakresie dostępności 

architektonicznej, 

cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej dla 

osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

Realizacja   

w całym 

okresie 

działania 



5. 
Uzyskanie danych 

zbiorczych do raportu 

Koordynator 

ds. 

dostępności 

Uzyskanie danych 

dotyczących 

istniejących przeszkód 

w dostępności i 

ustalenia działań 

mających na celu ich 

eliminacje. 

Luty 2025 

6. 

Sporządzenie raportu o 

stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

zgodnie z art. 11 ustawy. 

Koordynator 

ds. 

dostępności 

Przekazanie 

sporządzonego raportu 

do zatwierdzenia przez 

Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Łomży, a 

następnie podanie jego 

treści do publicznej 

wiadomości na stronie 

BiP. 

Raport 

sporządzany 

w terminie do 

31.03.2025 r. 

- kolejny w 

terminach 

przewidziany

ch w ustawie 

(art. 11 

ustawy) 

 

 

 

Dostępność architektoniczna 
Czas 

realizacji/rok 
Osoba/dział odpowiedzialny 

PARK WODNY   

1. Dostosowanie miejsc dla 

psów asystujących. 
2022 KOWSR 

2. Wykonanie tablic 

tyflograficznych w budynku 

Parku Wodnego. 

2022 KOWSR 

3. Oznaczenie kontrastowe 

stopni w budynku i na terenie 

zewnętrznym Parku Wodnego. 

2022 KOWSR 

4. Oznaczenie pomieszczeń 

tabliczkami dla osób 

słabowidzących i niewidomych. 

2022 KOWSR 

PŁYWALNIA   

1. Dostosowanie miejsc dla 

psów asystujących. 
2022 KOWSR 

2. Wykonanie tablic 

tyflograficznych w budynku 

Pływalni. 

2022 KOWSR 



3. Oznaczenie kontrastowe 

stopni w budynku i na terenie 

zewnętrznym Parku Wodnego. 

2022 KOWSR 

4. Oznaczenie pomieszczeń 

tabliczkami dla osób 

słabowidzących i niewidomych. 

2022 KOWSR 

STADION   

1. Wykonanie tablic 

tyflograficznych w budynku 

STADIONU. 

2022 KOSR 

2. Zainstalowanie urządzeń, 

środków technicznych lub 

rozwiązań architektonicznych 

w budynku, które umożliwią 

dostęp do wszystkich 

pomieszczeń oraz trybun 

stadionu, z wyłączeniem 

pomieszczeń technicznych. 

2022 KOSR 

3.  Oznaczenie kontrastowe 

stopni w budynku i na terenie 

zewnętrznym Stadionu. 

2022 KOSR 

4. Oznaczenie pomieszczeń 

tabliczkami dla osób 

słabowidzących i niewidomych. 

2022 KOSR 

5. Oznaczenie miejsc 

parkingowych dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

2021/2022 KOSR 

PORT ŁOMŻA   

1. Oznaczenie miejsc 

parkingowych dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

2021 KOSR 

HOSTEL   

1. Oznaczenie miejsc 

parkingowych dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

2021 KOSR 

2. Wykonanie podjazdu do 

głównych drzwi Hostelu dla 

osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

2022 KOSR 



3. Zapewnić osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

dostęp do Hostelu. 

2021/2022 KOSR 

4. Na parterze przystosować 

pokój oraz łazienkę dla osób 

ze szczególnymi potrzebami. 

2022 KOSR 

 

Dostępność Cyfrowa Czas realizacji/rok 
Osoba/dział 

odpowiedzialny 

1. Obowiązek 

przestrzegania ustawy z 

dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów 

publicznych. 

Realizacja w całym okresie 

działania 

1. Firma obsługująca 

MOSiR pod względem 

informatycznym 

2. DOIiM 

 

Dostępność 

Informacyjno-

komunikacyjna 

Czas realizacji/rok 
Osoba/dział 

odpowiedzialny 

1. Zakup urządzeń lub 

środków technicznych do 

obsługi osób 

słabosłyszących. 

2022 Kierownicy obiektów 

2. Informacje na stronie           

w formie tekstu ETR. 
2022 

1. Firma obsługująca 

MOSiR pod względem 

informatycznym 

2. DOIiM 

 


