
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA 

DOSTĘPNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIPNIAKU  
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

NA LATA 2022 – 2023 

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 2019 r. poz. 

1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

  

Lp. Zakres działalności Realizujący zadania wynikające 
z art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Termin realizacji 

1 Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 

2022-2023 

 Koordynator Opracowanie Planu działania, przekazanie do 

zatwierdzenia Kierownikowi zakładu, publikacja 

Planu działania na stronie Zakładu 

Wydanie Zarządzenia nr 12/2021 Kierownika 

Zakładu z dnia 31.12.2021 r. 

Publikacja Planu na stronie podmiotowej Zakładu 

 

Grudzień 2021 r. 

2 Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności 

w zakresie: 

• architektonicznym 

• cyfrowym 

• informacyjno-komunikacyjnym 

 Koordynator 

Administrator Systemu 

Informatycznego 

 

Publikacja na stronie Zakładu danych adresowych i 

kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze 

szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów 

art. 6 ustawy  

 

Realizacja w całym okresie 

działania koordynatora 

3  

 

Monitorowanie działalności Domu, o której mowa w art. 14 

ust. 1 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami  

 Koordynator 1)Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych 

informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, 

2)Podejmowanie działań mających na celu usuwanie 

barier i zapobieganie ich powstawaniu,  

3)Prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z 

udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, 

ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp. i 

opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy 

dostępności. 

 

 

Realizacja w całym okresie 

działania koordynatora 



4.  Poprawa dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi 

potrzebami poprzez zakup wykonanie stron internetowych 

dostosowanych do najnowszego standardu WCAG zgodnie z 

ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych  

Koordynator Wykonanie strony internetowej bardziej dostępnej 

dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez: 

- zastosowanie technologię Wordpress 

- spełnianie aktualnych wymagań WCAG 

- instalację wszelkich pluginów na potrzeby 

funkcjonowania strony 

- zastosowanie unikalnej oprawy graficznej (opartej o 

funkcjonalność istniejących/dostępnych szablonów) 

- przeniesienie treści z istniejących stron i 

dostosowanie do nowej strony wraz z WCAG 

 

 

Maj 2023 r. 

5.  Poprawa dostępności komunikacyjno-informacyjnej dla osób 

ze szczególnymi potrzebami poprzez zakup i montaż tablicy 

z informacją pisaną i piktograficzną na temat rozkładu 

pomieszczeń w budynku  

Koordynator Zwiększenie dostępności komunikacyjno-

informacyjnej poprzez wykonanie tablicy 

informacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami, 

aby ułatwić poruszanie się po budynku w celu 

załatwienia swoich spraw. 

 

Czerwiec 2023 r. 

6 Poprawa dostępności i zwiększenie bezpieczeństwa w 

przypadku ewakuacji z budynków poprzez zakup i montaż w 

budynku instalacji dźwiękowej i świetlnej  - sygnalizacyjnej 

i alarmowej. 

Koordynator Budynek nie posiada instalacji dźwiękowej i 

świetlnej na wypadek ewakuacji spowodowanej 

zdarzeniem losowym (pożar etc.) 

 

Listopad 2023 

  


