
 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM 
ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2021-2022 
 
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach (ZSP Łaziska) 
 

 
Celem planu jest wskazanie kierunków niezbędnych zmian i wdrażanie rozwiązań służących 
usprawnieniu funkcjonowania podmiotu publicznego, uczynienia go bardziej dostępnym oraz 
przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami. 
 
 

Dotychczasowe działania 

Lp. Zakres działalności Sposób realizacji Termin 
realizacji 

1 Sporządzenie deklaracji dostępności 
ze wskazaniem na wymagania w 
zakresie dostępności 
architektonicznej, cyfrowej i 
informacyjno – komunikacyjnej, 
wynikające z art. 6 ustawy. 

1. Analiza stanu dostosowania obiektu 
w aspekcie dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w zakresie: 
architektonicznym, cyfrowym i 
informacyjno – komunikacyjnym. 
2. Dokonanie samooceny 
dostosowania obiektu ZSP Łaziska do 
minimalnych wymagań w zakresie 
dostępności architektonicznej, 
cyfrowej i informacyjno – 
komunikacyjnej. 
3. Zamieszczenie deklaracji 
dostępności na stronie BIP ZSP 
Łaziska. 

Zrealizowane/ 
aktualizowane 
na bieżąco 

2 Sporządzenie raportu o stanie 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami zgodnie z 
art.11 ustawy. 

Zamieszczenie na stronie BIP ZSP 
Łaziska raportu w zakresie: 
- informacji o spełnieniu przez dany 
podmiot minimalnych wymagań, o 
których mowa w art. 6 ustawy 
- w przypadku zapewnienia dostępu 
alternatywnego – analizę 
uzasadniającą brak zapewnienia 
dostępności osobie ze szczególnymi 
potrzebami 

Zrealizowane 

3 Analiza dostępności architektonicznej 
w budynku ZSP Łaziska 

Analiza realizacji wymogów 
dostępności architektonicznej budynku 
ZSP Łaziska oraz określenie 
rozwiązań związanych z poprawą 
dostępności architektonicznej budynku 

Działania 
realizowane na 
bieżąco 

4 Dostosowanie pod kątem dostępności 
cyfrowej 

Zapewnianie dostępności treści w 
serwisie prowadzonym przez ZSP 
Łaziska zgodnie z ustawą o 
zapewnianiu dostępności. 

Działania 
realizowane na 
bieżąco 

5 Dostosowanie pod kątem dostępności 
informacyjno-komunikacyjnej 

- Dostęp do usług tłumacza polskiego 
języka migowego, 
- Informacje w tekście łatwym do 
czytania i zrozumienia, 
- Informacja w języku migowym na 
temat działalności urzędu. 

Działania 
realizowane na 
bieżąco 

6 Działania pozostałe - Szkolenia pracowników w zakresie 
dostępności, 
- Współpraca pomiędzy ZSP Łaziska i 
Urzędem Gminy Godów w zakresie 
spraw związanych z dostępnością  

Działania 
realizowane na 
bieżąco 
 
 
 
 



 

 

 

 
Działania planowane w latach 2021-2022 

Lp. Zakres działalności Sposób realizacji Termin realizacji 
1 Dostosowanie pod kątem 

dostępności 
architektonicznej budynku 
ZSP Łaziska oraz jego 
otoczenia 

- Wyznaczenie i oznakowanie miejsc 
parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych*, 
- Wyróżnienie początku i końca 
biegów schodowych*, 
- Oznaczenie szklanych drzwi*, 
- Dobudowa windy do budynku celem 
zapewnienia dostępności na 2 
kondygnację*, 
- dobudowa klatki schodowej o 

wymiarach zgodnych z przepisami 
celem zapewnienia właściwej 
ewakuacji z budynku*                                                                                                                                                                                         

IV kwartał 2021 

- Umieszczenie informacji na temat 
rozkładu pomieszczeń w budynku, 
co najmniej w sposób wizualny i 
dotykowy lub głosowy* 
- Wykonanie zmiennej faktury przy 
wejściu do budynku 

I-II kwartał 2022 

2 Dostępność informacyjno-
komunikacyjna budynku 
ZSP Łaziska 

- Wprowadzenie oznaczeń w budynku 
dla osób niewidomych i 
słabowidzących – oznaczenie w 
alfabecie Braille'a, oznaczenie 
kontrastowe lub w druku 
powiększonym dla osób 
niewidomych i słabowidzących* 
- Montaż domofonów zapewniających 
komunikację przy głównych 
wejściach do budynku* 

III-IV kwartał 2022 

 
* działania rekomendowane do realizacji w pierwszej kolejności 


