
PLAN DZIAŁANIA 
NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI

POTRZEBAMI  W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku 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.

L.p. Zakres działalności
Realizujący zadania
wynikające z art. 6

ustawy
Sposób realizacji Czas realizacji (termin)

1. Powołanie Koordynatora
do spraw dostępności 
oraz Zespołu do spraw 
dostępności.

Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej

Sporządzenie aktu 
powołania 
pierwszego/kolejnego 
Koordynatora ds 
dostępności oraz Zespołu 
ds dostępności.

Zrealizowano w 
odniesieniu do 
pierwszego Koordynatora
i Zespołu ds dostępności. 
Następnie na bieżąco, w 
zależności od potrzeb.

2. Analiza stanu obiektów 
pod względem 
dostosowania do potrzeb 
osób ze szczególnymi 
potrzebami wynikającymi
z przepisów ustawy.

Koordynator ds. 
dostępności, 
Zespół ds. dostępności

Przegląd stanu 
dostosowania obiektów 
względem osób ze 
szczególnymi potrzebami 
w zakresie dostępności 
architektonicznej, 
cyfrowej i informacyjno-
komunikacyjnej.

Realizacja zadania w 
całym okresie trwania 
Planu.

3. Opracowanie Planu 
Działania na rzecz 
poprawy zapewniania 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. 
dostępności, 
Zespół ds. dostępności

Przygotowanie 
dokumentu na podstawie 
uzyskanych informacji. 
Zatwierdzenie dokumentu
przez Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej. 
Zamieszczenie Planu 
Działania na 
podmiotowej stronie 
Biuletynu Informacji 
Publicznej. Aktualizacja 
Planu Działania. 

Bez zbędnej zwłoki, 
następnie na bieżąco, w 
zależności od potrzeb.

4. Dokonanie samooceny 
pod kątem sposobów 
dostosowania 
administrowanych 
obiektów do minimalnych
wymagań dotyczących 
dostępności.

Koordynator ds. 
dostępności

Sporządzenie Deklaracji 
Dostępności. Publikacja 
na stronie podmiotowej 
BIP.

Bez zbędnej zwłoki.

5. Wspieranie przez 
podmiot osób ze 
szczególnymi potrzebami 
do dostępności w 
zakresie:
1) architektonicznym,
2) cyfrowym,
3) informacyjno-
komunikacyjnym.

Koordynator ds. 
dostępności, 
Zespół ds. dostępności

Prowadzenie polityki 
informacyjnej. W razie 
potrzeby dostosowywanie
Domu Pomocy 
Społecznej dla osób ze 
szczególnymi potrzebami 
do dostępności w 
zakresie:
1) architektonicznym,
2) cyfrowym,

Realizacja zadania w 
całym okresie trwania 
Planu.



3) informacyjno-
komunikacyjnym.

6. Opracowanie raportu o 
stanie zapewniania 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami
(okres sprawozdawczy:
od 20 września 2019 r.
do 1 stycznia 2021 r.)

Koordynator ds. 
dostępności

Uzyskanie danych 
zbiorczych do raportu. 
Sporządzenie raportu na 
formularzu opracowanym
przez ministra 
właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego. 
Zatwierdzenie raportu. 
Przekazanie raportu do 
Wojewody (za 
pośrednictwem
portalu sprawozdawczego
Głównego Urzędu
Statystycznego) oraz 
zamieszczenie raportu na 
stronie podmiotowej 
Biuletynu Informacji
Publicznej.

Pierwszy raport 
sporządzony w terminie 
do 31.03.2021 r. Kolejny 
w terminach 
przewidzianych w 
Ustawie (art. 11 Ustawy)

7. Monitorowanie 
działalności podmiotu w 
zakresie zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. 
dostępności, 
Zespół ds. dostępności

Aktualizacja deklaracji 
dostępności. Przegląd i 
aktualizacja Planu
Działania. Weryfikacja 
stanu wykonania 
zaplanowanych zadań. 
Uwzględnienie i 
zamieszczenie w Planie 
działania nowych zadań 
w zależności od potrzeb
i okoliczności.

Realizacja zadania w 
całym okresie trwania 
Planu.


