
ZARZĄDZENIE NR 71/2022 
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2021 Wójta Gminy Łubniany z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie 
przyjęcia planu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
w jednostkach organizacyjnych oraz samorządowych osobach prawnych Gminy Łubniany na lata 2021-

2024 

Na podstawie art. 14 ust.2 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062) oraz art. 33 ust.5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2022r. poz. 559), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Na podstawie okresowej weryfikacji wprowadza się zmiany – aktualizację planu działań na rzecz 
poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych oraz 
samorządowych osobach prawnych Gminy Łubniany na lata 2021-2024, zgodnie z wykazem załączników: 

1. Urząd Gminy Łubniany – załącznik nr 1, 

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnianach – załącznik nr 2, 

3. Łubniański Ośrodek Kultury – załącznik nr 3, 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – załącznik nr 4, 

5. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – załącznik nr 5, 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej – załącznik nr 6, 

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach – załącznik nr 7, 

8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboszycach – załącznik nr 8, 

9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy – załącznik nr 9, 

10. Publiczne Przedszkole w Jełowej – załącznik nr 10, 

11. Publiczne Przedszkole w Łubnianach – załącznik nr 11, 

12. Publiczne Przedszkole w Kępie – załącznik nr 12, 

13. Publiczne Przedszkole w Brynicy – załącznik nr 13. 

§ 2. Pozostałe regulację Zarządzenia Nr 69/2021 Wójta Gminy Łubniany z dnia 29 kwietnia 2021r. 
w sprawie przyjęcia planu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami w jednostkach organizacyjnych oraz samorządowych osobach prawnych Gminy Łubniany na lata 
2021-2024, pozostają w mocy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Łubniany 
 
 

Paweł Wąsiak 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2022 

Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 kwietnia 2022r. 

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Urzędzie Gminy Łubniany w latach 2021 – 2024 

-Plan obejmuje pełny zakres działań planowanych do podjęcia w celu zapewnienia dostępności podmiotu w sposób zgodny z art.6 UzD. 

-Plan został opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej w ramach samooceny jednostki. 

- Wdrożenie planu działań będzie podstawą do sporządzenia kolejnego raportu o stanie dostępności, tj. do 31.03.2025r. a jego realizacja będzie podlegała 

weryfikacji i modyfikacji na podstawie ocen dokonywanych w okresach rocznych, zawsze do dnia 31 marca.  

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość do 
kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
 

1 Zapewnienie możliwości poruszania się 
po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Dostosowanie budynku do potrzeb 
petentów z ograniczeniami w 
poruszaniu się między kondygnacjami. 
W ramach możliwości techniczno-
organizacyjnych Urzędu, uwzględnia się 
ten obszar przy termomodernizacji i 
remoncie budynku. Nastąpi alokacja 
biur mających największy kontakt z 
petentami na parterze budynku. 

IV kw.2022 Kierownik Ref. 
Organizacyjnego. 
Koordynator ds. 
dostępności. 

Obsługa osób z 
trudnościami w 
poruszaniu między 
kondygnacjami 
zostanie zapewniona 
na parterze 
budynku. 

Obecnie 
rozwiązanie z 
kol. 6 jest 
stosowane w 
codziennej 
pracy 
Urzędu. 

2 Zastosowanie rozwiązań technicznych i 
architektonicznych lub instalacja 
urządzeń w celu umożliwienia dotarcia 

W ramach możliwości techniczno-
organizacyjnych Urzędu, uwzględnia się 
ten obszar przy termomodernizacji i 
remoncie budynku. Brak możliwości 

IV kw.2023 Kierownik Ref. 
Organizacyjnego. 
Koordynator ds. 
dostępności. 

Obsługa osób z 
trudnościami w 
poruszaniu między 
kondygnacjami 

Obecnie 
rozwiązanie z 
kol. 6 jest 
stosowane w 
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do wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w budynku. 

wybudowania windy dlatego w tym 
zakresie rozwiązanie opisane w pkt. 1. 

zostanie zapewniona 
na parterze 
budynku. 

codziennej 
pracy 
Urzędu. 

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie umożliwiające 
nawigację wewnątrz budynku oraz 
rozkład pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i co najmniej dotykowej 
zostanie wdrożony po 
termomodernizacji i remoncie Urzędu. 

IV kw. 2022 Kierownik Ref. 
Organizacyjnego. 
Koordynator ds. 
dostępności. 

- - 

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość. - Kierownik Ref. 
Organizacyjnego. 

 Dostępność 
w sposób 
ciągły. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji z 
budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w inny 
sposób.  

Stosowne procedury zostaną 
przygotowane i wdrożone. Będą one 
dotyczyły ewakuacji osób ze 
szczególnymi potrzebami jedynie z 
parteru/dolnej kondygnacji budynku, 
gdyż brak komunikacji między piętrami 
dla tej grupy petentów. Pracownicy 
zostaną przeszkoleni z ewakuacji tej 
grupy petentów. 

IV kw. 2022 Koordynator ds. 
dostępności. 
Stanowisko BHP. 

  

Zakres dostępności cyfrowej. 
 

1 Zapewnienie dostępności strony 
podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz linku do niej. Deklaracja 
dostępności. 

Zrealizowano. IV kw. 2019 Informatyk.  Zrealizowane 

2 Zapewnienie dostępności strony 
internetowej podmiotu. Deklaracja 
dostępności. 

Zrealizowano. IV kw. 2019 
I kw. 2021 

Informatyk.  Zrealizowane 

3 Nawigacja stron internetowych 
podmiotu. 

Zadanie w tym obszarze zostanie 
zrealizowane. 

IV kw. 2022 Kierownik Ref. 
Organizacyjnego. 
Informatyk. 

  

4 Narzędzia kontaktowe (np. formularze, 
dokumenty urzędowe, wideotłumacz 

Dostosowanie do wymogów w tym 
obszarze zostanie przeprowadzone w 

IV kw. 2022 Kierownik Ref. 
Organizacyjnego. 
Informatyk. 
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migowy, tłumaczenia języka migowego 
itp.). 

miarę posiadanych środków i 
możliwości techniczno-organizacyjnych. 

Koordynator ds. 
dostępności. 

5 Zapewnienie dostępności aplikacji 
mobilnej. Deklaracja dostępności. 

Realizacja w trakcie. II kw. 2022 Informatyk.   

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej. 
 

1 Możliwość korzystania z urządzeń 
ułatwiających słyszenie. Takich jak 
pętla indukcyjna, system FM lub innych 
technologii. 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Kierownik Ref. 
Organizacyjnego. 
Koordynator ds. 
dostępności. 

Obecnie stosuje się 
rozwiązanie 
polegające na 
bezpośredniej 
opiece pracownika. 

 

2 Opis zadań i pracy jednostki w tekście 
łatwym do czytania i rozumienia (ETR). 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Kierownik Ref. 
Organizacyjnego. 
Koordynator ds. 
dostępności. 
Informatyk. 

  

3 Opis pracy i zadań jednostki w formie, 
którą prawidłowo odczyta czytnik 
ekranu (strony internetowe). 

Zadanie zrealizowane w zakresie strony 
podmiotowej BIP. Zadanie w tym 
obszarze będzie dalej kontynuowane w 
celu rozszerzania zakresu publikacji 
dostępnych na stronach gminy. 

III kw. 2022 Kierownik Ref. 
Organizacyjnego. 
Koordynator ds. 
dostępności. 
Informatyk. 

  

4 Możliwość, na wniosek osoby, 
komunikacji w innej formie wskazanej 
przez osobę ze szczególnymi 
potrzebami (e-mail, SMS, zapis na 
kartce, itp.)  

Zadanie zrealizowane. Istnieje taka 
możliwość, której zakres będzie 
uwidoczniony w dokumentach 
wewnętrznych Urzędu. 

IV kw. 2021 Kierownik Ref. 
Organizacyjnego. 
Koordynator ds. 
dostępności. 

 Zrealizowane 

5 Tłumacz polskiego języka migowego 
(PJM) – dostępny na życzenie osoby 
głuchej. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane. 

IV kw. 2022 Kierownik Ref. 
Organizacyjnego. 
Koordynator ds. 
dostępności. 

  

6 Filmy w PJM na stronie internetowej 
informujące o pracy jednostki. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane. 

I kw. 2023 Informatyk   

7 System oznaczeń obiektów i 
pomieszczeń – komunikacja. 

Obszar ten funkcjonuje , ale wymaga 
dopracowania i bieżącej aktualizacji. 

IV kw.2022 Kierownik Ref. 
Organizacyjnego. 
Koordynator ds. 
dostępności. 
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- Świetlica wiejska Kępa. 

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość do 
kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
1 Zapewnienie możliwości poruszania się 

po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Konieczność wykonania podjazdu, gdyż 
w świetlicy znajdują się dwa stopnie w 
korytarzu. Świetlica mieści się na 
parterze. 

IV kw. 2022 Ref. Promocji w 
UGŁ oraz Sołtys wsi 
Kępa. 

  

2 Zastosowanie rozwiązań technicznych i 
architektonicznych lub instalacja 
urządzeń w celu umożliwienia dotarcia 
do wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w budynku. 

Zakres prac opisany w pkt.1. IV kw. 2022 Ref. Promocji w 
UGŁ oraz Sołtys wsi 
Kępa. 

  

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie umożliwiające 
nawigację wewnątrz budynku oraz 
rozkład pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i co najmniej dotykowej 
zostanie wdrożone. 

IV kw. 2022 Ref. Promocji w 
UGŁ oraz Sołtys wsi 
Kępa. 

  

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość.  Ref. Promocji w 
UGŁ oraz Sołtys wsi 
Kępa. 

 W trakcie 
spotkań. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji z 
budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w inny 
sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji.  Ref. Promocji w 
UGŁ oraz Sołtys wsi 
Kępa. 

  

Zakres dostępności cyfrowej – nie dotyczy. Dostępność zapewnia Urząd Gminy Łubniany 
 

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej – nie dotyczy. Dostępność zapewnia Urząd Gminy Łubniany 
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- Świetlica wiejska Kolanowice. 

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość do 
kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
 

1 Zapewnienie możliwości poruszania się 
po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Konieczność wykonania podjazdu przy 
wejściu umożliwiającego pokonanie 2-3 
stopni. Świetlica mieści się na parterze. 

IV kw. 2022 Ref. Promocji w 
UGŁ oraz Sołtys wsi 
Kolanowice. 

  

2 Zastosowanie rozwiązań technicznych i 
architektonicznych lub instalacja 
urządzeń w celu umożliwienia dotarcia 
do wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w budynku. 

Zakres prac opisany w pkt.1. IV kw. 2022 Ref. Promocji w 
UGŁ oraz Sołtys wsi 
Kolanowice. 

  

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie umożliwiające 
nawigację wewnątrz budynku oraz 
rozkład pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i co najmniej dotykowej 
zostanie wdrożone. 

IV kw. 2022 Ref. Promocji w 
UGŁ oraz Sołtys wsi 
Kolanowice. 

  

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość.  Ref. Promocji w 
UGŁ oraz Sołtys wsi 
Kolanowice. 

 W trakcie 
spotkań. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji z 
budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w inny 
sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji.  Ref. Promocji w 
UGŁ oraz Sołtys wsi 
Kolanowice. 

  

Zakres dostępności cyfrowej – nie dotyczy. Dostępność zapewnia Urząd Gminy Łubniany 
 

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej – nie dotyczy. Dostępność zapewnia Urząd Gminy Łubniany 
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- Świetlica wiejska Masów. 

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość do 
kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
 

1 Zapewnienie możliwości poruszania się 
po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Świetlica mieści się na parterze-
dostępność zapewniona. 

    

2 Zastosowanie rozwiązań technicznych i 
architektonicznych lub instalacja 
urządzeń w celu umożliwienia dotarcia 
do wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w budynku. 

Nie dotyczy.     

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie umożliwiające 
nawigację wewnątrz budynku oraz 
rozkład pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i co najmniej dotykowej 
zostanie wdrożone. 

IV kw. 2022 Ref. Promocji w 
UGŁ oraz Sołtys wsi 
Masów. 

  

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość.  Ref. Promocji w 
UGŁ oraz Sołtys wsi 
Masów. 

 W trakcie 
spotkań. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji z 
budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w inny 
sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji.  Ref. Promocji w 
UGŁ oraz Sołtys wsi 
Masów. 

  

Zakres dostępności cyfrowej – nie dotyczy. Dostępność zapewnia Urząd Gminy Łubniany 
 

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej – nie dotyczy. Dostępność zapewnia Urząd Gminy Łubniany 
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- Świetlica wiejska Kobylno. 

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość do 
kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
 

1 Zapewnienie możliwości poruszania się 
po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Świetlica mieści się na parterze-
dostępność zapewniona. 

    

2 Zastosowanie rozwiązań technicznych i 
architektonicznych lub instalacja 
urządzeń w celu umożliwienia dotarcia 
do wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w budynku. 

Nie dotyczy.     

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie umożliwiające 
nawigację wewnątrz budynku oraz 
rozkład pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i co najmniej dotykowej 
zostanie wdrożone. 

IV kw. 2022 Ref. Promocji w 
UGŁ oraz Sołtys wsi 
Kobylno. 

  

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość.  Ref. Promocji w 
UGŁ oraz Sołtys wsi 
Kobylno. 

 W trakcie 
spotkań. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji z 
budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w inny 
sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji.  Ref. Promocji w 
UGŁ oraz Sołtys wsi 
Kobylno. 

  

Zakres dostępności cyfrowej – nie dotyczy. Dostępność zapewnia Urząd Gminy Łubniany 
 

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej – nie dotyczy. Dostępność zapewnia Urząd Gminy Łubniany 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2022 

Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 kwietnia 2022r. 

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łubnianach w latach 2021 – 2024 

-Plan obejmuje pełny zakres działań planowanych do podjęcia w celu zapewnienia dostępności podmiotu w sposób zgodny z art.6 UzD. 

-Plan został opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej w ramach samooceny jednostki. 

- Wdrożenie planu działań będzie podstawą do sporządzenia kolejnego raportu o stanie dostępności, tj. do 31.03.2025r. a jego realizacja będzie podlegała 

weryfikacji i modyfikacji na podstawie ocen dokonywanych w okresach rocznych, zawsze do dnia 31 marca.  

-Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łubnianach. 

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość do 
kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
 

1 Zapewnienie możliwości poruszania się 
po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Tak-dostępność pionowa i pozioma 
zapewniona. 

 
Dyrektor SPZOZ 
. 

 
Zrealizowane 

2 Zastosowanie rozwiązań technicznych i 
architektonicznych lub instalacja 
urządzeń w celu umożliwienia dotarcia 
do wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w budynku. 

Budynek posiada windę. 
 

Dyrektor SPZOZ 
 

 
Zrealizowane 

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 

Właściwe oznakowanie umożliwiające 
nawigację wewnątrz budynku oraz 
rozkład pomieszczeń dostępny w wersji 

IV kw. 2023 Dyrektor SPZOZ 
 

Wsparcie innej 
osoby (pracownika). 

- 
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pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

wizualnej i co najmniej dotykowej 
zostanie wdrożony. 

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość. - Dyrektor SPZOZ 
 

 Dostępność 
w sposób 
ciągły. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji z 
budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w inny 
sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji.  Dyrektor SPZOZ 
 

 Zrealizowane 

Zakres dostępności cyfrowej. 
 

1 Zapewnienie dostępności strony 
podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz linku do niej. Deklaracja 
dostępności. 

Strona w trakcie tworzenia. II kw. 2021 Dyrektor SPZOZ 
 

 Zrealizowane 

2 Zapewnienie dostępności strony 
internetowej podmiotu. Deklaracja 
dostępności. 

 2021 Dyrektor SPZOZ 
 

 Zrealizowane 

3 Nawigacja stron internetowych 
podmiotu. 

Zadanie w tym obszarze zostanie 
zrealizowane. 

IV kw. 2021 Dyrektor SPZOZ 
 

 Zrealizowane 

4 Narzędzia kontaktowe (np. formularze, 
dokumenty urzędowe, wideotłumacz 
migowy, tłumaczenia języka migowego 
itp.). 

Dostosowanie do wymogów w tym 
obszarze zostanie przeprowadzone w 
miarę posiadanych środków i 
możliwości techniczno-organizacyjnych. 

IV kw. 2023 Dyrektor SPZOZ 
 

  

5 Zapewnienie dostępności aplikacji 
mobilnej. Deklaracja dostępności. 

Brak aplikacji mobilnej. SPZOZ nie 
planuje utworzenia strony 
internetowej. 

    

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej. 
 

1 Możliwość korzystania z urządzeń 
ułatwiających słyszenie. Takich jak 
pętla indukcyjna, system FM lub innych 
technologii. 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

IV kw. 2023 Dyrektor SPZOZ 
 

Obecnie stosuje się 
rozwiązanie 
polegające na 
bezpośredniej 
opiece pracownika. 

 

2 Opis zadań i pracy jednostki w tekście 
łatwym do czytania i rozumienia (ETR). 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 

IV kw. 2023 Dyrektor SPZOZ 
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finansowych i możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

3 Opis pracy i zadań jednostki w formie, 
którą prawidłowo odczyta czytnik 
ekranu (strony internetowe). 

Zadanie zrealizowane w zakresie strony 
podmiotowej BIP. Zadanie w tym 
obszarze będzie dalej kontynuowane w 
celu rozszerzania zakresu publikacji 
dostępnych na stronie BIP SPZOZ. 

IV kw. 2023 Dyrektor SPZOZ 
 

  

4 Możliwość, na wniosek osoby, 
komunikacji w innej formie wskazanej 
przez osobę ze szczególnymi 
potrzebami (e-mail, SMS, zapis na 
kartce, itp.)  

Istnieje taka możliwość.  
 

   

5 Tłumacz polskiego języka migowego 
(PJM) – dostępny na życzenie osoby 
głuchej. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane. 

IV kw. 2023 Dyrektor SPZOZ 
 

  

6 Filmy w PJM na stronie internetowej 
informujące o pracy jednostki. 

SPZOZ nie planuje uruchamiania stron 
internetowych. 

    

7 System oznaczeń obiektów i 
pomieszczeń – komunikacja. 

Obszar ten funkcjonuje , ale wymaga 
dopracowania i bieżącej aktualizacji. 

IV kw.2023 Dyrektor SPZOZ 
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- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Jełowej. 

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość do 
kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
1 Zapewnienie możliwości poruszania się 

po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Tak-dostępność jest zapewniona.  
 

Dyrektor SPZOZ 
 

 Zrealizowane 

2 Zastosowanie rozwiązań technicznych i 
architektonicznych lub instalacja 
urządzeń w celu umożliwienia dotarcia 
do wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w budynku. 

Dostępność jest zapewniona. 
 

 Dyrektor SPZOZ 
 

 Zrealizowane 

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie umożliwiające 
nawigację wewnątrz budynku oraz 
rozkład pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i co najmniej dotykowej 
zostanie wdrożony. 

IV kw. 2023 Dyrektor SPZOZ 
 

  

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość.  Dyrektor SPZOZ 
 

 Dostępność 
w sposób 
ciągły. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji z 
budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w inny 
sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji.  Dyrektor SPZOZ 
 

  

Zakres dostępności cyfrowej – nie dotyczy. Dostępność zapewnia SPZOZ w Łubnianach 
 

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej – nie dotyczy. Dostępność zapewnia SPZOZ w Łubnianach 
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- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Luboszycach. 

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość do 
kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
1 Zapewnienie możliwości poruszania 

się po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Tak-dostępność jest zapewniona.  
 

Dyrektor SPZOZ 
 

 W 
ograniczonym 
zakresie z 
uwagi na 
charakter 
budynku. 

2 Zastosowanie rozwiązań technicznych 
i architektonicznych lub instalacja 
urządzeń w celu umożliwienia dotarcia 
do wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w budynku. 

Dostępność jest zapewniona. 
 

 Dyrektor SPZOZ 
 

 W 
ograniczonym 
zakresie z 
uwagi na 
charakter 
budynku. 

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie umożliwiające 
nawigację wewnątrz budynku oraz 
rozkład pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i co najmniej dotykowej 
zostanie wdrożony. 

IV kw. 2023 Dyrektor SPZOZ 
 

  

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość.  Dyrektor SPZOZ 
 

 Dostępność w 
sposób ciągły. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji z 
budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w inny 
sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji.  Dyrektor SPZOZ 
 

  

Zakres dostępności cyfrowej – nie dotyczy. Dostępność zapewnia SPZOZ w Łubnianach 

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej – nie dotyczy. Dostępność zapewnia SPZOZ w Łubnianach 
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 71/2022 

Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 kwietnia 2022r. 

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Łubniańskim Ośrodku Kultury w latach 2021 – 2024 

 

-Plan obejmuje pełny zakres działań planowanych do podjęcia w celu zapewnienia dostępności podmiotu w sposób zgodny z art.6 UzD. 

-Plan został opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej w ramach samooceny jednostki. 

-Wdrożenie planu będzie podstawą do sporządzenia kolejnego raportu o stanie dostępności, tj. do 31.03.2025r. a jego realizacja będzie podlegała 

weryfikacji i modyfikacji na podstawie ocen dokonywanych w okresach rocznych, zawsze do dnia 31 marca.  

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość do 
kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
 

1 Zapewnienie możliwości poruszania 
się po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Zapewnienie dostępności w poruszaniu 
między kondygnacjami wymagałoby 
wybudowania windy. Z uwagi na 
ograniczenia techniczne taka 
inwestycja nie jest planowana. 
Wymagane rozwiązanie alternatywne.  

I kw.2022 Dyrektor ŁOK Obsługa osób z 
trudnościami w 
poruszaniu między 
kondygnacjami 
zostanie zapewniona 
na parterze 
budynku. 

Obecnie 
rozwiązanie z 
kol. 6 jest 
stosowane w 
codziennej 
pracy . 

2 Zastosowanie rozwiązań technicznych 
i architektonicznych lub instalacja 
urządzeń w celu umożliwienia dotarcia 

Brak możliwości wybudowania windy, 
taka inwestycja nie jest planowana.  

I kw.2022 Dyrektor ŁOK Obsługa osób z 
trudnościami w 
poruszaniu między 
kondygnacjami 

Obecnie 
rozwiązanie z 
kol. 6 jest 
stosowane w 
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do wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w budynku. 

zostanie zapewniona 
na parterze 
budynku. 

codziennej 
pracy Urzędu. 

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie umożliwiające 
nawigację wewnątrz budynku oraz 
rozkład pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i co najmniej dotykowej 
zostanie wdrożony 

I kw. 2023 Dyrektor ŁOK - Wersję 
wizualną 
rozmieszczono 
w II kw. 2021r. 
Aktualnie 
poszukuje się 
możliwości 
sfinansowania 
wersji 
dotykowej. 

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość. - Dyrektor ŁOK  Dostępność w 
sposób ciągły. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji z 
budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w inny 
sposób.  

Stosowne procedury zostaną 
przygotowane i wdrożone. Będą one 
dotyczyły ewakuacji osób ze 
szczególnymi potrzebami jedynie z 
parteru/dolnej kondygnacji budynku, 
gdyż brak komunikacji między piętrami 
dla tej grupy osób. Pracownicy zostaną 
przeszkoleni z ewakuacji tej grupy 
osób. 

I kw. 2023 Dyrektor ŁOK   

Zakres dostępności cyfrowej. 
 

1 Zapewnienie dostępności strony 
podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz linku do niej. 
Deklaracja dostępności. 

Strona podmiotowa BIP wymaga 
dopracowania. 

II kw. 2021 Dyrektor ŁOK   31.01.2021r. 

2 Zapewnienie dostępności strony 
internetowej podmiotu. Deklaracja 
dostępności. 

Strona podmiotu posiada deklarację 
dostępności. 

II kw. 2021 Dyrektor ŁOK  15.01.2021r. 

3 Nawigacja stron internetowych 
podmiotu. 

Zadanie w tym obszarze zostanie 
zrealizowane. 

IV kw. 2022 Dyrektor ŁOK   
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4 Narzędzia kontaktowe (np. 
formularze, dokumenty urzędowe, 
wideotłumacz migowy, tłumaczenia 
języka migowego itp.). 

Dostosowanie do wymogów w tym 
obszarze zostanie przeprowadzone w 
miarę posiadanych środków i 
możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

IV kw. 2023 Dyrektor ŁOK   

5 Zapewnienie dostępności aplikacji 
mobilnej. Deklaracja dostępności. 

Nie dotyczy     

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej. 
 

1 Możliwość korzystania z urządzeń 
ułatwiających słyszenie. Takich jak 
pętla indukcyjna, system FM lub 
innych technologii. 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

IV kw. 2023 Dyrektor ŁOK Obecnie stosuje się 
rozwiązanie 
polegające na 
bezpośredniej 
opiece pracownika. 

 

2 Opis zadań i pracy jednostki w tekście 
łatwym do czytania i rozumienia (ETR). 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor ŁOK   

3 Opis pracy i zadań jednostki w formie, 
którą prawidłowo odczyta czytnik 
ekranu (strony internetowe). 

Zadanie zrealizowane w zakresie strony 
podmiotowej BIP. Zadanie w tym 
obszarze będzie dalej kontynuowane w 
celu rozszerzania zakresu publikacji 
dostępnych na stronach Ośrodka. 

III kw. 2022 Dyrektor ŁOK   

4 Możliwość, na wniosek osoby, 
komunikacji w innej formie wskazanej 
przez osobę ze szczególnymi 
potrzebami (e-mail, SMS, zapis na 
kartce, itp.)  

Zadanie zrealizowane. Istnieje taka 
możliwość, której zakres będzie 
uwidoczniony w dokumentach 
wewnętrznych Ośrodka. 

IV kw. 2021 Dyrektor ŁOK  Zrealizowane 

5 Tłumacz polskiego języka migowego 
(PJM) – dostępny na życzenie osoby 
głuchej. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane. 

IV kw. 2023 Dyrektor ŁOK   

6 Filmy w PJM na stronie internetowej 
informujące o pracy jednostki. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane. 

I kw. 2023 Dyrektor ŁOK   

7 System oznaczeń obiektów i 
pomieszczeń – komunikacja. 

Obszar ten funkcjonuje , ale wymaga 
dopracowania i bieżącej aktualizacji. 

IV kw.2022 Dyrektor ŁOK   
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 71/2022 

Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 kwietnia 2022r. 

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach w latach 2021 – 2024 

-Plan obejmuje pełny zakres działań planowanych do podjęcia w celu zapewnienia dostępności podmiotu w sposób zgodny z art.6 UzD. 

-Plan został opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej w ramach samooceny jednostki. 

-Wdrożenie plan działań będzie podstawą do sporządzenia kolejnego raportu o stanie dostępności, tj. 31.03.2025r. a jego realizacja będzie podlegała 

weryfikacji i modyfikacji na podstawie ocen dokonywanych w okresach rocznych, zawsze do dnia 31 marca.  

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach 

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość do 
kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
 

1 Zapewnienie możliwości poruszania się 
po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Tak-dostępność pionowa i pozioma 
zapewniona. 

 
Dyrektor GOPS 
. 

 
Zrealizowane 

2 Zastosowanie rozwiązań technicznych i 
architektonicznych lub instalacja 
urządzeń w celu umożliwienia dotarcia 
do wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w budynku. 

Budynek posiada windę. 
 

Dyrektor GOPS 
 

 
Zrealizowane 

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 

Właściwe oznakowanie umożliwiające 
nawigację wewnątrz budynku oraz 
rozkład pomieszczeń dostępny w wersji 

I kw. 2023 Dyrektor GOPS 
 

- - 
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pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

wizualnej i co najmniej dotykowej 
zostanie wdrożony. 

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość. - Dyrektor GOPS 
 

 Dostępność 
w sposób 
ciągły. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji z 
budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w inny 
sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji. 
Szczegółowe procedury zostaną 
opracowane. 

I kw. 2023 Dyrektor GOPS 
 

  

Zakres dostępności cyfrowej. 
 

1 Zapewnienie dostępności strony 
podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz linku do niej. Deklaracja 
dostępności. 

Strona w trakcie tworzenia. Dotychczas 
jednostka korzysta ze strony BIP Gminy 
Łubniany. 

II kw. 2023 Dyrektor GOPS 
 

Dotychczas 
jednostka korzystała 
ze strony BIP gminy. 

 

2 Zapewnienie dostępności strony 
internetowej podmiotu. Deklaracja 
dostępności. 

Jednostka posiada stronę internetową, 
która wymaga dopracowania. 

II kw. 2021 Dyrektor GOPS 
 

 Zrealizowane 

3 Nawigacja stron internetowych 
podmiotu. 

Zadanie w tym obszarze zostanie 
zrealizowane. 

IV kw. 2021 Dyrektor GOPS 
 

 Zrealizowane 

4 Narzędzia kontaktowe (np. formularze, 
dokumenty urzędowe, wideotłumacz 
migowy, tłumaczenia języka migowego 
itp.). 

Dostosowanie do wymogów w tym 
obszarze zostanie przeprowadzone w 
miarę posiadanych środków i 
możliwości techniczno-organizacyjnych. 

IV kw. 2021 Dyrektor GOPS 
 

 Zrealizowane 

5 Zapewnienie dostępności aplikacji 
mobilnej. Deklaracja dostępności. 

Brak aplikacji mobilnej.      

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej. 
 

1 Możliwość korzystania z urządzeń 
ułatwiających słyszenie. Takich jak 
pętla indukcyjna, system FM lub innych 
technologii. 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor GOPS 
 

Obecnie stosuje się 
rozwiązanie 
polegające na 
bezpośredniej 
opiece pracownika. 

 

2 Opis zadań i pracy jednostki w tekście 
łatwym do czytania i rozumienia (ETR). 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 

IV kw. 2022 Dyrektor GOPS 
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finansowych i możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

3 Opis pracy i zadań jednostki w formie, 
którą prawidłowo odczyta czytnik 
ekranu (strony internetowe). 

Zadanie w tym obszarze będzie 
zrealizowane w odniesieniu do stron 
jednostki.  

IV kw. 2023 Dyrektor GOPS 
 

  

4 Możliwość, na wniosek osoby, 
komunikacji w innej formie wskazanej 
przez osobę ze szczególnymi 
potrzebami (e-mail, SMS, zapis na 
kartce, itp.)  

Istnieje taka możliwość.  
 

   

5 Tłumacz polskiego języka migowego 
(PJM) – dostępny na życzenie osoby 
głuchej. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane. 

IV kw. 2023 Dyrektor GOPS 
 

  

6 Filmy w PJM na stronie internetowej 
informujące o pracy jednostki. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane. 

IV kw. 2023r Dyrektor GOPS 
 

  

7 System oznaczeń obiektów i 
pomieszczeń – komunikacja. 

Obszar ten funkcjonuje , ale wymaga 
dopracowania i bieżącej aktualizacji. 

IV kw.2023 Dyrektor GOPS 
 

  

 

-Dom Dziennego Pobytu w Biadaczu. (w tabeli: DDB) 

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość do 
kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
 

1 Zapewnienie możliwości poruszania się 
po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Tak-budynek posiada dostępność w tym 
zakresie.  

 
DDB 
Dyrektor GOPS 
. 

 
Zrealizowane 

2 Zastosowanie rozwiązań technicznych i 
architektonicznych lub instalacja 
urządzeń w celu umożliwienia dotarcia 

TAK 
 

DDB 
Dyrektor GOPS 
. 

 Zrealizowane 
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do wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w budynku. 

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie umożliwiające 
nawigację wewnątrz budynku oraz 
rozkład pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i co najmniej dotykowej 
zostanie wdrożony. 

I kw. 2023 DDB 
Dyrektor GOPS 
. 

- - 

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość. - DDB 
Dyrektor GOPS 
 

 Dostępność 
w sposób 
ciągły. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji z 
budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w inny 
sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji. 
Szczegółowe procedury zostaną 
opracowane. 

I kw. 2023 DDB 
Dyrektor GOPS 
 

  

Zakres dostępności cyfrowej. 
 

1 Zapewnienie dostępności strony 
podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz linku do niej. Deklaracja 
dostępności. 

Nie dotyczy. W niezbędnym zakresie 
dostępność zapewni GOPS w 
Łubnianach. 

II kw. 2023 DDB 
Dyrektor GOPS 
 

  

2 Zapewnienie dostępności strony 
internetowej podmiotu. Deklaracja 
dostępności. 

Jednostka posiada stronę internetową, 
która wymaga dopracowania. 

II kw. 2021 DDB 
Dyrektor GOPS 
 

 Zrealizowane 

3 Nawigacja stron internetowych 
podmiotu. 

Zadanie w tym obszarze zostanie 
zrealizowane. 

IV kw. 2021 DDB 
Dyrektor GOPS 
 

 Zrealizowane 

4 Narzędzia kontaktowe (np. formularze, 
dokumenty urzędowe, wideotłumacz 
migowy, tłumaczenia języka migowego 
itp.). 

Dostosowanie do wymogów w tym 
obszarze zostanie przeprowadzone w 
miarę posiadanych środków i 
możliwości techniczno-organizacyjnych. 

IV kw. 2021 DDB 
Dyrektor GOPS 
 

 Zrealizowane 

5 Zapewnienie dostępności aplikacji 
mobilnej. Deklaracja dostępności. 

Brak aplikacji mobilnej.      

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej. 
 

1 Możliwość korzystania z urządzeń 
ułatwiających słyszenie. Takich jak 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 

IV kw. 2023 DDB 
Dyrektor GOPS 

Obecnie stosuje się 
rozwiązanie 
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pętla indukcyjna, system FM lub innych 
technologii. 

finansowych i możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

 polegające na 
bezpośredniej 
opiece pracownika. 

2 Opis zadań i pracy jednostki w tekście 
łatwym do czytania i rozumienia (ETR). 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

IV kw. 2023 DDB 
Dyrektor GOPS 
 

  

3 Opis pracy i zadań jednostki w formie, 
którą prawidłowo odczyta czytnik 
ekranu (strony internetowe). 

Zadanie w tym obszarze będzie 
zrealizowane w odniesieniu do strony 
jednostki.  

IV kw. 2023 DDB 
Dyrektor GOPS 
 

  

4 Możliwość, na wniosek osoby, 
komunikacji w innej formie wskazanej 
przez osobę ze szczególnymi 
potrzebami (e-mail, SMS, zapis na 
kartce, itp.)  

Istnieje taka możliwość.  
 

  Dostępność 
w sposób 
ciągły. 

5 Tłumacz polskiego języka migowego 
(PJM) – dostępny na życzenie osoby 
głuchej. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane. 

IV kw. 2023 DDB 
Dyrektor GOPS 
 

  

6 Filmy w PJM na stronie internetowej 
informujące o pracy jednostki. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane. 

IV kw. 2023r DDB 
Dyrektor GOPS 
 

  

7 System oznaczeń obiektów i 
pomieszczeń – komunikacja. 

Obszar ten funkcjonuje , ale wymaga 
dopracowania i bieżącej aktualizacji. 

I kw.2023 DDB 
Dyrektor GOPS 
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Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 71/2022 

Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 kwietnia 2022r. 

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół z/s w Dąbrówce Łubniańskiej w latach 2021 – 2024 

-Plan obejmuje pełny zakres działań planowanych do podjęcia w celu zapewnienia dostępności podmiotu w sposób zgodny z art.6 UzD. 

-Plan został opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej w ramach samooceny jednostki. 

-Wdrożenie planu działań będzie podstawą do sporządzenia kolejnego raportu o stanie dostępności, tj. do 31.03.2025r. a jego realizacja będzie podlegała 

weryfikacji i modyfikacji na podstawie ocen dokonywanych w okresach rocznych, zawsze do dnia 31 marca.  

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość do 
kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
 

1 Zapewnienie możliwości poruszania się 
po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Siedziba jednostki zlokalizowana jest na 
I piętrze budynku. Brak komunikacji 
między kondygnacjami dla osób z 
ograniczeniami w poruszaniu się.  
Charakter jednostki sprawia, że jej 
klientami są wyłącznie przedstawiciele 
placówek oświatowych gminy. 

- Dyrektor GZEAS 
. 

Obsługa osób z 
trudnościami w 
poruszaniu między 
kondygnacjami 
zostanie zapewniona 
na parterze 
budynku. 

Wyjątkowy 
charakter 
jednostki. 

2 Zastosowanie rozwiązań technicznych i 
architektonicznych lub instalacja 
urządzeń w celu umożliwienia dotarcia 
do wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w budynku. 

Nie planuje się stosowania rozwiązań w 
celu likwidacji bariery w dotarciu na 
piętro. Komunikacja w siedzibie 
jednostki odbywa się bez ograniczeń. 

- Dyrektor GZEAS 
 

Obsługa osób z 
trudnościami w 
poruszaniu między 
kondygnacjami 
zostanie zapewniona 

Wyjątkowy 
charakter 
jednostki. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 70567CB1-0CFE-4C1B-9F10-B17C60178CE4. Podpisany Strona 1



na parterze 
budynku. 

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie umożliwiające 
nawigację wewnątrz budynku oraz 
rozkład pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i co najmniej dotykowej 
zostanie wdrożony. 

III kw. 2023 Dyrektor GZEAS 
 

- - 

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość. - Dyrektor GZEAS 
 

 Dostępność 
w sposób 
ciągły. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji z 
budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w inny 
sposób.  

Siedziba jednostki nie jest dostępna dla 
osób z ograniczeniami w poruszaniu się. 
W pozostałym zakresie istnieje 
możliwość ewakuacji. 

- Dyrektor GZEAS 
 

 Zrealizowane 

Zakres dostępności cyfrowej. 
 

1 Zapewnienie dostępności strony 
podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz linku do niej. Deklaracja 
dostępności. 

Jednostka posiada stronę BIP oraz 
deklarację dostępności.  

 
Dyrektor GZEAS 
 

 Zrealizowane 

2 Zapewnienie dostępności strony 
internetowej podmiotu. Deklaracja 
dostępności. 

Nie dotyczy. Jednostka nie planuje 
utworzenia strony internetowej. 

 Dyrektor GZEAS 
 

  

3 Nawigacja stron internetowych 
podmiotu. 

Zadanie w tym obszarze zostanie 
zrealizowane. 

IV kw. 2021 Dyrektor GZEAS 
 

 Zrealizowane 

4 Narzędzia kontaktowe (np. formularze, 
dokumenty urzędowe, wideotłumacz 
migowy, tłumaczenia języka migowego 
itp.). 

Dostosowanie do wymogów w tym 
obszarze zostanie przeprowadzone w 
miarę posiadanych środków i 
możliwości techniczno-organizacyjnych. 

III kw. 2024 Dyrektor GZEAS 
 

  

5 Zapewnienie dostępności aplikacji 
mobilnej. Deklaracja dostępności. 

Brak aplikacji mobilnej. Jednostka nie 
planuje utworzenia aplikacji mobilnej. 

    

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej. 
 

1 Możliwość korzystania z urządzeń 
ułatwiających słyszenie. Takich jak 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 

III kw. 2023 Dyrektor GZEAS 
 

Obecnie stosuje się 
rozwiązanie 
polegające na 
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pętla indukcyjna, system FM lub innych 
technologii. 

finansowych i możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

bezpośredniej 
opiece pracownika. 

2 Opis zadań i pracy jednostki w tekście 
łatwym do czytania i rozumienia (ETR). 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

III kw. 2023 Dyrektor GZEAS 
 

  

3 Opis pracy i zadań jednostki w formie, 
którą prawidłowo odczyta czytnik 
ekranu (strony internetowe). 

Zadanie w tym obszarze będzie 
zrealizowane w odniesieniu do strony 
internetowej jednostki.  

III kw. 2023 Dyrektor GZEAS 
 

  

4 Możliwość, na wniosek osoby, 
komunikacji w innej formie wskazanej 
przez osobę ze szczególnymi 
potrzebami (e-mail, SMS, zapis na 
kartce, itp.)  

Istnieje taka możliwość.  
 

Dyrektor GZEAS 
 

 Zrealizowane 

5 Tłumacz polskiego języka migowego 
(PJM) – dostępny na życzenie osoby 
głuchej. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane. 

III kw. 2024 Dyrektor GZEAS 
 

  

6 Filmy w PJM na stronie internetowej 
informujące o pracy jednostki. 

Nie dotyczy.     

7 System oznaczeń obiektów i 
pomieszczeń – komunikacja. 

Obszar ten funkcjonuje , ale wymaga 
dopracowania i bieżącej aktualizacji. 

I kw.2022 Dyrektor GZEAS 
 

 Zrealizowane 
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Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 71/2022 

Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 kwietnia 2022r. 

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej w latach 2021 – 2024 

-Plan obejmuje pełny zakres działań planowanych do podjęcia w celu zapewnienia dostępności podmiotu w sposób zgodny z art.6 UzD. 

-Plan został opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej w ramach samooceny jednostki. 

-Wdrożenie planu działań będzie podstawą do sporządzenia kolejnego raportu o stanie dostępności, tj. do 31.03.2025r. a jego realizacja będzie podlegała 

weryfikacji i modyfikacji na podstawie ocen dokonywanych w okresach rocznych, zawsze do dnia 31 marca.  

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość 
do kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
 

  Zapewnienie możliwości poruszania 
się po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Brak komunikacji pionowej (schody). 
Wejścia do budynku także 
ograniczone schodami. W ramach 
możliwości technicznych i 
finansowych jednostki ten obszar 
będzie uwzględniany w planach 
inwestycyjnych w kolejnych latach. 

IV kw 2023 Dyrektor PSP 
Jełowa 

 Osiągnięcie pełnej 
dostępności jest 
możliwe. 

2 Zastosowanie rozwiązań 
technicznych i architektonicznych 
lub instalacja urządzeń w celu 
umożliwienia dotarcia do 
wszystkich pomieszczeń (z 

W ramach możliwości technicznych i 
finansowych szkoły, zastosować 
rozwiązania pozwalające usunąć 
kolejne przeszkody. Rozwiązania 
techniczne możliwe do 
zastosowania: winda, podjazd na 

IV kw 2023 Dyrektor PSP 
Jełowa 

Konieczna jest 
alokacja zajęć na 
paterze budynku dla 
uczniów z 
ograniczeniami 
ruchowymi. 

W pierwszym etapie 
należy zlikwidować 
bariery w wejściu na 
parter budynku 
szkoły. 
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wyjątkiem technicznych) w 
budynku. 

wybranym wejściu do szkoły, 
ewentualnie schodołaz w celu 
dotarcia na parter budynku. 

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie 
umożliwiające nawigację wewnątrz 
budynku oraz rozkład pomieszczeń 
dostępny w wersji wizualnej i co 
najmniej dotykowej zostanie 
wdrożony. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Jełowa 

- - 

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość. - Dyrektor PSP 
Jełowa 

 Dostępność w 
sposób ciągły. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji 
z budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w 
inny sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji. 
Szczegóły dot. ewakuacji osób ze 
szczególnymi potrzebami zostaną 
opracowane. 

IV kw 2021 Dyrektor PSP 
Jełowa 

 Zrealizowane I kw 
2022r 

Zakres dostępności cyfrowej. 
 

1 Zapewnienie dostępności strony 
podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz linku do niej. 
Deklaracja dostępności. 

Szkoła posiada stronę BIP wraz z 
deklaracją dostępności. 

 Dyrektor PSP 
Jełowa 

 Zrealizowane 

2 Zapewnienie dostępności strony 
internetowej podmiotu. Deklaracja 
dostępności. 

Szkoła posiada stronę internetową 
wraz z deklaracją dostępności. 

 Dyrektor PSP 
Jełowa 

 Zrealizowane 

3 Nawigacja stron internetowych 
podmiotu. 

Zadanie w tym obszarze zostanie 
zrealizowane. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Jełowa 

  

4 Narzędzia kontaktowe (np. 
formularze, dokumenty urzędowe, 
wideotłumacz migowy, tłumaczenia 
języka migowego itp.). 

Dostosowanie do wymogów w tym 
obszarze zostanie przeprowadzone 
w miarę posiadanych środków i 
możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Jełowa 

  

5 Zapewnienie dostępności aplikacji 
mobilnej. Deklaracja dostępności. 

Brak aplikacji mobilnej. Jednostka 
nie planuje utworzenia aplikacji 
mobilnej. 

 Dyrektor PSP 
Jełowa 

  

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej. 
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1 Możliwość korzystania z urządzeń 
ułatwiających słyszenie. Takich jak 
pętla indukcyjna, system FM lub 
innych technologii. 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości 
techniczno-organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Jełowa 

Obecnie stosuje się 
rozwiązanie 
polegające na 
bezpośredniej 
opiece pracownika. 

 

2 Opis zadań i pracy jednostki w 
tekście łatwym do czytania i 
rozumienia (ETR). 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości 
techniczno-organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Jełowa 

  

3 Opis pracy i zadań jednostki w 
formie, którą prawidłowo odczyta 
czytnik ekranu (strony 
internetowe). 

Obszar ten funkcjonuje, ale wymaga 
dalszego dopracowania i bieżącej 
aktualizacji. 

IV kw. 2021 Dyrektor PSP 
Jełowa 

  

4 Możliwość, na wniosek osoby, 
komunikacji w innej formie 
wskazanej przez osobę ze 
szczególnymi potrzebami (e-mail, 
SMS, zapis na kartce, itp.)  

Istnieje taka możliwość.  
 

Dyrektor PSP 
Jełowa 

 Zrealizowane 

5 Tłumacz polskiego języka migowego 
(PJM) – dostępny na życzenie osoby 
głuchej. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Jełowa 

  

6 Filmy w PJM na stronie 
internetowej informujące o pracy 
jednostki. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane w ramach możliwości 
organizacyjnych i finansowych w 
odniesieniu do stron szkoły  

IV kw. 2023 Dyrektor PSP 
Jełowa 

  

7 System oznaczeń obiektów i 
pomieszczeń – komunikacja. 

Obszar ten funkcjonuje, ale wymaga 
dopracowania i bieżącej aktualizacji. 

I kw.2022 Dyrektor PSP 
Jełowa 
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Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 71/2022 

Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 kwietnia 2022r. 

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Łubnianach w latach 2021 – 2024 

-Plan obejmuje pełny zakres działań planowanych do podjęcia w celu zapewnienia dostępności podmiotu w sposób zgodny z art.6 UzD. 

-Plan został opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej w ramach samooceny jednostki. 

-Wdrożenie planu działań będzie podstawą do sporządzenia kolejnego raportu o stanie dostępności, tj. do 31.03.2025r. a jego realizacja będzie podlegała 

weryfikacji i modyfikacji na podstawie ocen dokonywanych w okresach rocznych, zawsze do dnia 31 marca.  

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość 
do kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
 

1 Zapewnienie możliwości poruszania 
się po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Brak komunikacji pionowej (schody). 
W ramach możliwości technicznych i 
finansowych jednostki ten obszar 
będzie uwzględniany w planach 
inwestycyjnych w kolejnych latach. 

IV kw 2023 Dyrektor PSP 
Łubniany 

Obsługa osób z 
trudnościami w 
poruszaniu między 
kondygnacjami 
zostanie 
zapewniona na 
parterze budynku. 
Konieczna alokacja 
zajęć z dziećmi z 
ograniczeniami 
ruchowymi na 
parterze budynku. 

Osiągnięcie pełnej 
dostępności jest 
możliwe. 
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2 Zastosowanie rozwiązań 
technicznych i architektonicznych 
lub instalacja urządzeń w celu 
umożliwienia dotarcia do 
wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w 
budynku. 

W ramach możliwości technicznych i 
finansowych szkoły, zastosować 
rozwiązania pozwalające usunąć 
kolejne przeszkody. Rozwiązania 
techniczne możliwe do 
zastosowania: winda.  

IV kw 2023 Dyrektor PSP 
Łubniany 

  

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie 
umożliwiające nawigację wewnątrz 
budynku oraz rozkład pomieszczeń 
dostępny w wersji wizualnej i co 
najmniej dotykowej zostanie 
wdrożony. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Łubniany 

- - 

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość. - Dyrektor PSP 
Łubniany 

 Dostępność w 
sposób ciągły. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji 
z budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w 
inny sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji. 
Szczegóły dot. ewakuacji osób ze 
szczególnymi potrzebami zostaną 
opracowane. 

IV kw 2021 Dyrektor PSP 
Łubniany 

 Zrealizowane 

Zakres dostępności cyfrowej. 
 

1 Zapewnienie dostępności strony 
podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz linku do niej. 
Deklaracja dostępności. 

Szkoła posiada stronę BIP wraz z 
deklaracją dostępności. 

 Dyrektor PSP 
Łubniany 

 Zrealizowane 

2 Zapewnienie dostępności strony 
internetowej podmiotu. Deklaracja 
dostępności. 

Szkoła posiada stronę internetową 
wraz z deklaracją dostępności. 

 Dyrektor PSP 
Łubniany 

 Zrealizowane 

3 Nawigacja stron internetowych 
podmiotu. 

Zadanie w tym obszarze zostanie 
zrealizowane. 

IV kw. 2021 Dyrektor PSP 
Łubniany 

 Zrealizowane 

4 Narzędzia kontaktowe (np. 
formularze, dokumenty urzędowe, 
wideotłumacz migowy, tłumaczenia 
języka migowego itp.). 

Dostosowanie do wymogów w tym 
obszarze zostanie przeprowadzone 
w miarę posiadanych środków i 
możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Łubniany 
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5 Zapewnienie dostępności aplikacji 
mobilnej. Deklaracja dostępności. 

Brak aplikacji mobilnej. Jednostka 
nie planuje utworzenia aplikacji 
mobilnej. 

- - - - 

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej. 
 

1 Możliwość korzystania z urządzeń 
ułatwiających słyszenie. Takich jak 
pętla indukcyjna, system FM lub 
innych technologii. 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości 
techniczno-organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Łubniany 

Obecnie stosuje się 
rozwiązanie 
polegające na 
bezpośredniej 
opiece pracownika. 

 

2 Opis zadań i pracy jednostki w 
tekście łatwym do czytania i 
rozumienia (ETR). 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości 
techniczno-organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Łubniany 

  

3 Opis pracy i zadań jednostki w 
formie, którą prawidłowo odczyta 
czytnik ekranu (strony 
internetowe). 

Obszar ten funkcjonuje, ale wymaga 
dalszego dopracowania i bieżącej 
aktualizacji. 

IV kw. 2021 Dyrektor PSP 
Łubniany 

 Zrealizowane 

4 Możliwość, na wniosek osoby, 
komunikacji w innej formie 
wskazanej przez osobę ze 
szczególnymi potrzebami (e-mail, 
SMS, zapis na kartce, itp.)  

Istnieje taka możliwość.  
 

Dyrektor PSP 
Łubniany 

 Zrealizowane 

5 Tłumacz polskiego języka migowego 
(PJM) – dostępny na życzenie osoby 
głuchej. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Łubniany 

  

6 Filmy w PJM na stronie 
internetowej informujące o pracy 
jednostki. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane w ramach możliwości 
organizacyjnych i finansowych w 
odniesieniu do stron szkoły  

IV kw. 2023 Dyrektor PSP 
Łubniany 

  

7 System oznaczeń obiektów i 
pomieszczeń – komunikacja. 

Obszar ten funkcjonuje, ale wymaga 
dopracowania i bieżącej aktualizacji. 

I kw.2022 Dyrektor PSP 
Łubniany 
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Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 71/2022 

Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 kwietnia 2022r. 

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach w latach 2021 – 2024 

-Plan obejmuje pełny zakres działań planowanych do podjęcia w celu zapewnienia dostępności podmiotu w sposób zgodny z art.6 UzD. 

-Plan został opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej w ramach samooceny jednostki. 

-Wdrożenie planu działań będzie podstawą do sporządzenia kolejnego raportu o stanie dostępności, tj. do 31.03.2025r. a jego realizacja będzie podlegała 

weryfikacji i modyfikacji na podstawie ocen dokonywanych w okresach rocznych, zawsze do dnia 31 marca.  

-Budynek w Luboszycach. 

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość 
do kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
 

1 Zapewnienie możliwości poruszania 
się po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Brak komunikacji pionowej (schody). 
W ramach możliwości technicznych i 
finansowych jednostki ten obszar 
będzie uwzględniany w planach 
inwestycyjnych w kolejnych latach. 

IV kw 2023 Dyrektor PSP 
Luboszyce 

Obsługa osób z 
trudnościami w 
poruszaniu między 
kondygnacjami 
zostanie 
zapewniona na 
parterze budynku. 
Konieczna alokacja 
zajęć z dziećmi z 
ograniczeniami 

Architektura 
budynku 
uniemożliwia 
zapewnienie pełnej 
dostępności. 
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ruchowymi na 
parterze budynku. 

2 Zastosowanie rozwiązań 
technicznych i architektonicznych 
lub instalacja urządzeń w celu 
umożliwienia dotarcia do 
wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w 
budynku. 

W ramach możliwości technicznych i 
finansowych szkoły, zastosować 
rozwiązania pozwalające usunąć 
kolejne przeszkody. M.in. podjazd 
przy wejściu do budynku. 

IV kw 2023 Dyrektor PSP 
Luboszyce 

  

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie 
umożliwiające nawigację wewnątrz 
budynku oraz rozkład pomieszczeń 
dostępny w wersji wizualnej i co 
najmniej dotykowej zostanie 
wdrożony. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Luboszyce 

- - 

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość. - Dyrektor PSP 
Luboszyce 

 Dostępność w 
sposób ciągły. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji 
z budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w 
inny sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji. 
Szczegóły dot. ewakuacji osób ze 
szczególnymi potrzebami zostaną 
opracowane. 

IV kw 2021 Dyrektor PSP 
Luboszyce 

 Zrealizowane 

Zakres dostępności cyfrowej. 
 

1 Zapewnienie dostępności strony 
podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz linku do niej. 
Deklaracja dostępności. 

Szkoła posiada stronę BIP wraz z 
deklaracją dostępności. 

 Dyrektor PSP 
Luboszyce 

 Zrealizowane 

2 Zapewnienie dostępności strony 
internetowej podmiotu. Deklaracja 
dostępności. 

Szkoła posiada stronę internetową 
wraz z  deklaracją dostępności. 

 Dyrektor PSP 
Luboszyce 

 Zrealizowane 

3 Nawigacja stron internetowych 
podmiotu. 

Zadanie w tym obszarze zostanie 
zrealizowane. 

IV kw. 2021 Dyrektor PSP 
Luboszyce 

 Zrealizowane 

4 Narzędzia kontaktowe (np. 
formularze, dokumenty urzędowe, 
wideotłumacz migowy, tłumaczenia 
języka migowego itp.). 

Dostosowanie do wymogów w tym 
obszarze zostanie przeprowadzone 
w miarę posiadanych środków i 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Luboszyce 
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możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

5 Zapewnienie dostępności aplikacji 
mobilnej. Deklaracja dostępności. 

Brak aplikacji mobilnej. Jednostka 
nie planuje utworzenia aplikacji 
mobilnej. 

- - - - 

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej. 
 

1 Możliwość korzystania z urządzeń 
ułatwiających słyszenie. Takich jak 
pętla indukcyjna, system FM lub 
innych technologii. 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości 
techniczno-organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Luboszyce 

Obecnie stosuje się 
rozwiązanie 
polegające na 
bezpośredniej 
opiece pracownika. 

 

2 Opis zadań i pracy jednostki w 
tekście łatwym do czytania i 
rozumienia (ETR). 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości 
techniczno-organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Luboszyce 

  

3 Opis pracy i zadań jednostki w 
formie, którą prawidłowo odczyta 
czytnik ekranu (strony 
internetowe). 

Obszar ten funkcjonuje, ale wymaga 
dalszego dopracowania i bieżącej 
aktualizacji. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Luboszyce 

  

4 Możliwość, na wniosek osoby, 
komunikacji w innej formie 
wskazanej przez osobę ze 
szczególnymi potrzebami (e-mail, 
SMS, zapis na kartce, itp.)  

Istnieje taka możliwość.  
 

Dyrektor PSP 
Luboszyce 

 Zrealizowane 

5 Tłumacz polskiego języka migowego 
(PJM) – dostępny na życzenie osoby 
głuchej. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Luboszyce 

  

6 Filmy w PJM na stronie 
internetowej informujące o pracy 
jednostki. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane w ramach możliwości 
organizacyjnych i finansowych w 
odniesieniu do stron szkoły  

IV kw. 2023 Dyrektor PSP 
Luboszyce 

  

7 System oznaczeń obiektów i 
pomieszczeń – komunikacja. 

Obszar ten funkcjonuje, ale wymaga 
dopracowania i bieżącej aktualizacji. 

IVkw.2022 Dyrektor PSP 
Luboszyce 
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-Budynek w Biadaczu. 

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość 
do kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
 

1 Zapewnienie możliwości poruszania 
się po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Brak komunikacji pionowej (schody). 
W ramach możliwości technicznych i 
finansowych jednostki ten obszar 
będzie uwzględniany w planach 
inwestycyjnych w kolejnych latach. 

IV kw 2023 Dyrektor PSP 
Luboszyce 

Obsługa osób z 
trudnościami w 
poruszaniu między 
kondygnacjami 
zostanie 
zapewniona na 
parterze budynku. 
Konieczna alokacja 
zajęć z dziećmi z 
ograniczeniami 
ruchowymi na 
parterze budynku. 

Architektura 
budynku pozwala na 
zapewnienie pełnej 
dostępności. 

2 Zastosowanie rozwiązań 
technicznych i architektonicznych 
lub instalacja urządzeń w celu 
umożliwienia dotarcia do 
wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w 
budynku. 

W ramach możliwości technicznych i 
finansowych szkoły, zastosować 
rozwiązania pozwalające usunąć 
kolejne przeszkody. M.in. budowa 
windy przy zewnętrznej ścianie 
budynku.  

IV kw 2023 Dyrektor PSP 
Luboszyce 

  

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie 
umożliwiające nawigację wewnątrz 
budynku oraz rozkład pomieszczeń 
dostępny w wersji wizualnej i co 
najmniej dotykowej zostanie 
wdrożony. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Luboszyce 

- - 
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4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość. - Dyrektor PSP 
Luboszyce 

 Dostępność w 
sposób ciągły. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji 
z budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w 
inny sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji. 
Szczegóły dot. ewakuacji osób ze 
szczególnymi potrzebami zostaną 
opracowane. 

IV kw 2022 Dyrektor PSP 
Luboszyce 

  

Zakres dostępności cyfrowej - w tym obszarze zastosowanie mają ustalenia planu dot. budynku w Luboszycach. 
 

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej - w tym obszarze zastosowanie mają ustalenia planu dot. budynku w Luboszycach. 
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Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 71/2022 

Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 kwietnia 2022r. 

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Brynicy w latach 2021 – 2024 

-Plan obejmuje pełny zakres działań planowanych do podjęcia w celu zapewnienia dostępności podmiotu w sposób zgodny z art.6 UzD. 

-Plan został opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej w ramach samooceny jednostki. 

-Wdrożenie planu działań będzie podstawą do sporządzenia kolejnego raportu o stanie dostępności, tj. do 31.03.2025r. a jego realizacja będzie podlegała 

weryfikacji i modyfikacji na podstawie ocen dokonywanych w okresach rocznych, zawsze do dnia 31 marca.  

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość 
do kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
 

1 Zapewnienie możliwości poruszania 
się po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Brak komunikacji pionowej (schody). 
W ramach możliwości technicznych i 
finansowych jednostki ten obszar 
będzie uwzględniany w planach 
inwestycyjnych w kolejnych latach. 

IV kw 2023 Dyrektor PSP 
Brynica 

Obsługa osób z 
trudnościami w 
poruszaniu między 
kondygnacjami 
zostanie 
zapewniona na 
parterze budynku. 
Konieczna alokacja 
zajęć z dziećmi z 
ograniczeniami 
ruchowymi na 
parterze budynku. 

Architektura 
budynku 
uniemożliwia 
zapewnienie pełnej 
dostępności. 
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2 Zastosowanie rozwiązań 
technicznych i architektonicznych 
lub instalacja urządzeń w celu 
umożliwienia dotarcia do 
wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w 
budynku. 

W ramach możliwości technicznych i 
finansowych szkoły, zastosować 
rozwiązania pozwalające usunąć 
kolejne przeszkody. M.in. w dotarciu 
na dolną kondygnację budynku. 
Podjazd przy wejściu do budynku, 
likwidacja stopnia, itp. 

IV kw 2023 Dyrektor PSP 
Brynica 

  

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie 
umożliwiające nawigację wewnątrz 
budynku oraz rozkład pomieszczeń 
dostępny w wersji wizualnej i co 
najmniej dotykowej zostanie 
wdrożony. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Brynica 

- - 

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość. - Dyrektor PSP 
Brynica 

 Dostępność w 
sposób ciągły. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji 
z budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w 
inny sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji. 
Szczegóły dot. ewakuacji osób ze 
szczególnymi potrzebami zostaną 
opracowane. 

IV kw 2021 Dyrektor PSP 
Brynica 

 Zrealizowane 

Zakres dostępności cyfrowej. 
 

1 Zapewnienie dostępności strony 
podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz linku do niej. 
Deklaracja dostępności. 

Szkoła posiada stronę BIP wraz z 
deklaracją dostępności. 

 Dyrektor PSP 
Brynica 

 Zrealizowane 

2 Zapewnienie dostępności strony 
internetowej podmiotu. Deklaracja 
dostępności. 

Szkoła posiada stronę internetową. 
Uzupełnić pilnie deklarację 
dostępności strony. 

II kw.2021 Dyrektor PSP 
Brynica 

 Zrealizowane 

3 Nawigacja stron internetowych 
podmiotu. 

Zadanie w tym obszarze zostanie 
zrealizowane. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Brynica 

  

4 Narzędzia kontaktowe (np. 
formularze, dokumenty urzędowe, 
wideotłumacz migowy, tłumaczenia 
języka migowego itp.). 

Dostosowanie do wymogów w tym 
obszarze zostanie przeprowadzone 
w miarę posiadanych środków i 
możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Brynica 
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5 Zapewnienie dostępności aplikacji 
mobilnej. Deklaracja dostępności. 

Brak aplikacji mobilnej. Jednostka 
nie planuje utworzenia aplikacji 
mobilnej. 

- - - - 

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej. 
 

1 Możliwość korzystania z urządzeń 
ułatwiających słyszenie. Takich jak 
pętla indukcyjna, system FM lub 
innych technologii. 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości 
techniczno-organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Brynica 

Obecnie stosuje się 
rozwiązanie 
polegające na 
bezpośredniej 
opiece pracownika. 

 

2 Opis zadań i pracy jednostki w 
tekście łatwym do czytania i 
rozumienia (ETR). 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości 
techniczno-organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Brynica 

  

3 Opis pracy i zadań jednostki w 
formie, którą prawidłowo odczyta 
czytnik ekranu (strony 
internetowe). 

Obszar ten funkcjonuje, ale wymaga 
dalszego dopracowania i bieżącej 
aktualizacji. 

I kw. 2022 Dyrektor PSP 
Brynica 

  

4 Możliwość, na wniosek osoby, 
komunikacji w innej formie 
wskazanej przez osobę ze 
szczególnymi potrzebami (e-mail, 
SMS, zapis na kartce, itp.)  

Istnieje taka możliwość.  
 

Dyrektor PSP 
Brynica 

 Zrealizowane 

5 Tłumacz polskiego języka migowego 
(PJM) – dostępny na życzenie osoby 
głuchej. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane. 

IV kw. 2022 Dyrektor PSP 
Brynica 

  

6 Filmy w PJM na stronie 
internetowej informujące o pracy 
jednostki. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane w ramach możliwości 
organizacyjnych i finansowych w 
odniesieniu do stron szkoły  

IV kw. 2023 Dyrektor PSP 
Brynica 

  

7 System oznaczeń obiektów i 
pomieszczeń – komunikacja. 

Obszar ten funkcjonuje, ale wymaga 
dopracowania i bieżącej aktualizacji. 

I kw.2022 Dyrektor PSP 
Brynica 
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Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 71/2022 

Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 kwietnia 2022r. 

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Publicznym Przedszkolu w Jełowej w latach 2021 – 2024 

-Plan obejmuje pełny zakres działań planowanych do podjęcia w celu zapewnienia dostępności podmiotu w sposób zgodny z art.6 UzD. 

-Plan został opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej w ramach samooceny jednostki. 

-Wdrożenie planu działań będzie podstawą do sporządzenia kolejnego raportu o stanie dostępności, tj. do 31.03.2025r. a jego realizacja będzie podlegała 

weryfikacji i modyfikacji na podstawie ocen dokonywanych w okresach rocznych, zawsze do dnia 31 marca.  

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość 
do kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
 

1 Zapewnienie możliwości poruszania 
się po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Tak – dostępność zapewniona.  Dyrektor PP Jełowa 
 

 Zrealizowane 

2 Zastosowanie rozwiązań 
technicznych i architektonicznych 
lub instalacja urządzeń w celu 
umożliwienia dotarcia do 
wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w 
budynku. 

W tym obszarze dostępność jest 
zapewniona. 

 Dyrektor PP Jełowa 
 

 Zrealizowane 

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 

Właściwe oznakowanie 
umożliwiające nawigację wewnątrz 
budynku oraz rozkład pomieszczeń 

IV kw. 2023 Dyrektor PP Jełowa 
 

- - 
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pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

dostępny w wersji wizualnej i co 
najmniej dotykowej zostanie 
wdrożony. 

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość. - Dyrektor PP Jełowa 
 

 Dostępność w 
sposób ciągły. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji 
z budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w 
inny sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji, także 
w odniesieniu do osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

 Dyrektor PP Jełowa 
 

 Zrealizowane. 

Zakres dostępności cyfrowej. 
 

1 Zapewnienie dostępności strony 
podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz linku do niej. 
Deklaracja dostępności. 

Jednostka posiada stronę BIP oraz 
deklarację dostępności.  

 
Dyrektor PP Jełowa 
 

 Zrealizowane 

2 Zapewnienie dostępności strony 
internetowej podmiotu. Deklaracja 
dostępności. 

Nie dotyczy. Jednostka nie prowadzi 
strony internetowej. 

- - - - 

3 Nawigacja stron internetowych 
podmiotu. 

Zadanie w tym obszarze zostanie 
zrealizowane w odniesieniu do 
strony BIP. 

IV kw. 2021 Dyrektor PP Jełowa 
 

 Zrealizowane 

4 Narzędzia kontaktowe (np. 
formularze, dokumenty urzędowe, 
wideotłumacz migowy, tłumaczenia 
języka migowego itp.). 

Dostosowanie do wymogów w tym 
obszarze zostanie przeprowadzone 
w miarę posiadanych środków i 
możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor PP Jełowa 
 

  

5 Zapewnienie dostępności aplikacji 
mobilnej. Deklaracja dostępności. 

Brak aplikacji mobilnej. Jednostka 
nie planuje utworzenia aplikacji 
mobilnej. 

- - - - 

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej. 
 

1 Możliwość korzystania z urządzeń 
ułatwiających słyszenie. Takich jak 
pętla indukcyjna, system FM lub 
innych technologii. 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości 
techniczno-organizacyjnych. 

IV kw. 2023 Dyrektor PP Jełowa 
 

Obecnie stosuje się 
rozwiązanie 
polegające na 
bezpośredniej 
opiece pracownika. 
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2 Opis zadań i pracy jednostki w 
tekście łatwym do czytania i 
rozumienia (ETR). 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości 
techniczno-organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor PP Jełowa 
 

  

3 Opis pracy i zadań jednostki w 
formie, którą prawidłowo odczyta 
czytnik ekranu (strony 
internetowe). 

Zadanie w tym obszarze będzie 
zrealizowane w odniesieniu do 
strony podmiotowej BIP jednostki.  

IV kw. 2022 Dyrektor PP Jełowa 
 

 Zrealizowane 

4 Możliwość, na wniosek osoby, 
komunikacji w innej formie 
wskazanej przez osobę ze 
szczególnymi potrzebami (e-mail, 
SMS, zapis na kartce, itp.)  

Istnieje taka możliwość.  
 

Dyrektor PP Jełowa 
 

 Zrealizowane 

5 Tłumacz polskiego języka migowego 
(PJM) – dostępny na życzenie osoby 
głuchej. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane. 

IV kw. 2022 Dyrektor PP Jełowa 
 

  

6 Filmy w PJM na stronie 
internetowej informujące o pracy 
jednostki. 

Nie dotyczy. Jednostka nie prowadzi 
strony internetowej. 

 Dyrektor PP Jełowa 
 

  

7 System oznaczeń obiektów i 
pomieszczeń – komunikacja. 

Obszar ten funkcjonuje, ale wymaga 
dopracowania i bieżącej aktualizacji. 

I kw.2022 Dyrektor PP Jełowa 
 

 Zrealizowane 
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Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 71/2022 

Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 kwietnia 2022r. 

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Publicznym Przedszkolu w Łubnianach oraz Filii w Kolanowicach i Dąbrówce Łubniańskiej w latach 2021 – 2024 

-Plan obejmuje pełny zakres działań planowanych do podjęcia w celu zapewnienia dostępności podmiotu w sposób zgodny z art.6 UzD. 

-Plan został opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej w ramach samooceny jednostki. 

-Wdrożenie planu działań będzie podstawą do sporządzenia kolejnego raportu o stanie dostępności, tj. do 31.03.2025r. a jego realizacja będzie podlegała 

weryfikacji i modyfikacji na podstawie ocen dokonywanych w okresach rocznych, zawsze do dnia 31 marca.  

-Publiczne Przedszkole w Łubnianach. 

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość 
do kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
 

1 Zapewnienie możliwości poruszania 
się po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Brak komunikacji pionowej (schody). 
W ramach możliwości technicznych i 
finansowych jednostki ten obszar 
będzie uwzględniany w planach 
inwestycyjnych w kolejnych latach. 

III kw 2024 Dyrektor PP 
Łubniany 

 Przedszkole nie jest 
placówką 
integracyjną. Nie ma 
dzieci z 
niepełnosprawnością 
ruchową. 

2 Zastosowanie rozwiązań 
technicznych i architektonicznych 
lub instalacja urządzeń w celu 
umożliwienia dotarcia do 
wszystkich pomieszczeń (z 

Rozwiązanie możliwe do 
zastosowania to m.in. : 
wybudowanie windy, podjazdy. 

III kw 2024 Dyrektor PP 
Łubniany 

 Przedszkole nie jest 
placówką 
integracyjną. Nie ma 
dzieci z 
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wyjątkiem technicznych) w 
budynku. 

niepełnosprawnością 
ruchową. 

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie 
umożliwiające nawigację wewnątrz 
budynku oraz rozkład pomieszczeń 
dostępny w wersji wizualnej i co 
najmniej dotykowej zostanie 
wdrożony. 

IV kw. 2022 Dyrektor PP 
Łubniany 

- - 

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość. - Dyrektor PP 
Łubniany 

 Dostępność w 
sposób ciągły. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji 
z budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w 
inny sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji. 
Szczegóły dot. ewakuacji osób ze 
szczególnymi potrzebami zostaną 
opracowane. 

IV kw 2022 Dyrektor PP 
Łubniany 

  

Zakres dostępności cyfrowej. 
 

1 Zapewnienie dostępności strony 
podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz linku do niej. 
Deklaracja dostępności. 

Jednostka nie posiada strony BIP 
oraz deklaracji dostępności.  

III kw 2021 Dyrektor PP 
Łubniany 

 Zrealizowane 

2 Zapewnienie dostępności strony 
internetowej podmiotu. Deklaracja 
dostępności. 

Nie dotyczy. - - - - 

3 Nawigacja stron internetowych 
podmiotu. 

Zadanie w tym obszarze zostanie 
zrealizowane. 

IV kw. 2021 Dyrektor PP 
Łubniany 

 Zrealizowane 

4 Narzędzia kontaktowe (np. 
formularze, dokumenty urzędowe, 
wideotłumacz migowy, tłumaczenia 
języka migowego itp.). 

Dostosowanie do wymogów w tym 
obszarze zostanie przeprowadzone 
w miarę posiadanych środków i 
możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor PP 
Łubniany 

  

5 Zapewnienie dostępności aplikacji 
mobilnej. Deklaracja dostępności. 

Brak aplikacji mobilnej. Jednostka 
nie planuje utworzenia aplikacji 
mobilnej. 

- - - - 

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej. 
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1 Możliwość korzystania z urządzeń 
ułatwiających słyszenie. Takich jak 
pętla indukcyjna, system FM lub 
innych technologii. 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości 
techniczno-organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor PP 
Łubniany 

Obecnie stosuje się 
rozwiązanie 
polegające na 
bezpośredniej 
opiece pracownika. 

 

2 Opis zadań i pracy jednostki w 
tekście łatwym do czytania i 
rozumienia (ETR). 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości 
techniczno-organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor PP 
Łubniany 

  

3 Opis pracy i zadań jednostki w 
formie, którą prawidłowo odczyta 
czytnik ekranu (strony 
internetowe). 

Zadanie w tym obszarze będzie 
zrealizowane w odniesieniu do 
strony internetowej jednostki.  

IV kw. 2022 Dyrektor PP 
Łubniany 

  

4 Możliwość, na wniosek osoby, 
komunikacji w innej formie 
wskazanej przez osobę ze 
szczególnymi potrzebami (e-mail, 
SMS, zapis na kartce, itp.)  

Istnieje taka możliwość.  
 

Dyrektor PP 
Łubniany 

 Zrealizowane 

5 Tłumacz polskiego języka migowego 
(PJM) – dostępny na życzenie osoby 
głuchej. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane. 

IV kw. 2022 Dyrektor PP 
Łubniany 

  

6 Filmy w PJM na stronie 
internetowej informujące o pracy 
jednostki. 

Nie dotyczy. Jednostka nie prowadzi 
strony internetowej.  

- - - - 

7 System oznaczeń obiektów i 
pomieszczeń – komunikacja. 

Obszar ten funkcjonuje, ale wymaga 
dopracowania i bieżącej aktualizacji. 

I kw.2022 Dyrektor PP 
Łubniany 
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- Filia w Kolanowicach. 

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość 
do kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
 

1 Zapewnienie możliwości poruszania 
się po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Tak-komunikacja jest zapewniona. 
Filia jest zlokalizowana na parterze 
budynku. 

 
Dyrektor PP 
Łubniany 

 Zrealizowane 

2 Zastosowanie rozwiązań 
technicznych i architektonicznych 
lub instalacja urządzeń w celu 
umożliwienia dotarcia do 
wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w 
budynku. 

W ramach możliwości technicznych i 
finansowych należy zaplanować 
remont polegający na wymianie 
drzwi wejściowych oraz likwidacji 
progu w wejściu. 

IV kw 2022 Dyrektor PP 
Łubniany 

  

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie 
umożliwiające nawigację wewnątrz 
budynku oraz rozkład pomieszczeń 
dostępny w wersji wizualnej i co 
najmniej dotykowej zostanie 
wdrożony. 

IV kw. 2022 Dyrektor PP 
Łubniany 

- - 

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość. - Dyrektor PP 
Łubniany 

 Dostępność w 
sposób ciągły. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji 
z budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w 
inny sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji. 
Szczegóły dot. ewakuacji osób ze 
szczególnymi potrzebami zostaną 
opracowane. 

IV kw 2022 Dyrektor PP 
Łubniany 

  

Zakres dostępności cyfrowej – w tym obszarze zastosowanie mają ustalenia planu dot. PP w Łubnianach  

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej – w tym obszarze zastosowanie mają ustalenia planu dot. PP w Łubnianach 
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- Filia w Dąbrówce Łubniańskiej. 

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość 
do kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
1 Zapewnienie możliwości poruszania 

się po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Tak-komunikacja jest zapewniona. 
Filia jest zlokalizowana na parterze 
budynku. 

 
Dyrektor PP 
Łubniany 

 Zrealizowane 

2 Zastosowanie rozwiązań 
technicznych i architektonicznych 
lub instalacja urządzeń w celu 
umożliwienia dotarcia do 
wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w 
budynku. 

W ramach możliwości technicznych i 
finansowych należy zaplanować 
remont i modernizacje 
poprawiające dostępność placówki. 
M.in.: zadaszenie wejścia oraz 
opracowanie i wykonanie 
możliwych rozwiązań technicznych 
w celu dalszej poprawy dostępności.  

IV kw 2022 Dyrektor PP 
Łubniany 

  

3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie 
umożliwiające nawigację wewnątrz 
budynku oraz rozkład pomieszczeń 
dostępny w wersji wizualnej i co 
najmniej dotykowej zostanie 
wdrożony. 

IV kw. 2022 Dyrektor PP 
Łubniany 

- - 

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość. - Dyrektor PP 
Łubniany 

 Dostępność w 
sposób ciągły. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji 
z budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w 
inny sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji. 
Szczegóły dot. ewakuacji osób ze 
szczególnymi potrzebami zostaną 
opracowane. 

IV kw 2022 Dyrektor PP 
Łubniany 

  

Zakres dostępności cyfrowej – w tym obszarze zastosowanie mają ustalenia planu dot. PP w Łubnianach  

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej – w tym obszarze zastosowanie mają ustalenia planu dot. PP w Łubnianach 
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Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 71/2022 

Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 kwietnia 2022r. 

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Publicznym Przedszkolu w Kępie w latach 2021 – 2024 

-Plan obejmuje pełny zakres działań planowanych do podjęcia w celu zapewnienia dostępności podmiotu w sposób zgodny z art.6 UzD. 

-Plan został opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej w ramach samooceny jednostki. 

-Wdrożenie planu działań będzie podstawą do sporządzenia kolejnego raportu o stanie dostępności, tj. do 31.03.2025r. a jego realizacja będzie podlegała 

weryfikacji i modyfikacji na podstawie ocen dokonywanych w okresach rocznych, zawsze do dnia 31 marca.  

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość 
do kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
 

1 Zapewnienie możliwości poruszania 
się po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

Brak komunikacji pionowej (schody). 
W ramach możliwości technicznych i 
finansowych jednostki ten obszar 
będzie uwzględniany w planach 
inwestycyjnych w kolejnych latach. 

III kw 2024 Dyrektor PP Kępa 
. 

 Przedszkole nie jest 
placówką 
integracyjną. Nie ma 
dzieci z 
niepełnosprawnością 
ruchową. 

2 Zastosowanie rozwiązań 
technicznych i architektonicznych 
lub instalacja urządzeń w celu 
umożliwienia dotarcia do 
wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w 
budynku. 

Rozwiązanie możliwe do 
zastosowania to wybudowanie 
windy.  

III kw 2024 Dyrektor PP Kępa 
. 

 Przedszkole nie jest 
placówką 
integracyjną. Nie ma 
dzieci z 
niepełnosprawnością 
ruchową. 
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3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie 
umożliwiające nawigację wewnątrz 
budynku oraz rozkład pomieszczeń 
dostępny w wersji wizualnej i co 
najmniej dotykowej zostanie 
wdrożony. 

IV kw. 2022 Dyrektor PP Kępa 
. 

- - 

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość. - Dyrektor PP Kępa 
. 

 Dostępność w 
sposób ciągły. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji 
z budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w 
inny sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji. 
Szczegóły dot. ewakuacji osób ze 
szczególnymi potrzebami zostaną 
opracowane. 

IV kw 2022 Dyrektor PP Kępa 
. 

  

Zakres dostępności cyfrowej. 
 

1 Zapewnienie dostępności strony 
podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz linku do niej. 
Deklaracja dostępności. 

Jednostka posiada stronę BIP oraz 
deklarację dostępności.  

 
Dyrektor PP Kępa 
. 

 Zrealizowane 

2 Zapewnienie dostępności strony 
internetowej podmiotu. Deklaracja 
dostępności. 

Jednostka posiada stronę 
internetową oraz deklarację 
dostępności.  

 Dyrektor PP Kępa 
. 

 Zrealizowane 

3 Nawigacja stron internetowych 
podmiotu. 

Zadanie w tym obszarze zostanie 
zrealizowane. 

IV kw. 2022 Dyrektor PP Kępa 
. 

  

4 Narzędzia kontaktowe (np. 
formularze, dokumenty urzędowe, 
wideotłumacz migowy, tłumaczenia 
języka migowego itp.). 

Dostosowanie do wymogów w tym 
obszarze zostanie przeprowadzone 
w miarę posiadanych środków i 
możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

IV kw. 2023 Dyrektor PP Kępa 
. 

  

5 Zapewnienie dostępności aplikacji 
mobilnej. Deklaracja dostępności. 

Brak aplikacji mobilnej. Jednostka 
nie planuje utworzenia aplikacji 
mobilnej. 

 Dyrektor PP Kępa 
. 

  

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej. 
 

1 Możliwość korzystania z urządzeń 
ułatwiających słyszenie. Takich jak 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 

IV kw. 2022 Dyrektor PP Kępa 
. 

Obecnie stosuje się 
rozwiązanie 
polegające na 
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pętla indukcyjna, system FM lub 
innych technologii. 

finansowych i możliwości 
techniczno-organizacyjnych. 

bezpośredniej 
opiece pracownika. 

2 Opis zadań i pracy jednostki w 
tekście łatwym do czytania i 
rozumienia (ETR). 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości 
techniczno-organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor PP Kępa 
. 

  

3 Opis pracy i zadań jednostki w 
formie, którą prawidłowo odczyta 
czytnik ekranu (strony 
internetowe). 

Zadanie w tym obszarze będzie 
zrealizowane w odniesieniu do 
strony internetowej jednostki.  

IV kw. 2022 Dyrektor PP Kępa 
. 

  

4 Możliwość, na wniosek osoby, 
komunikacji w innej formie 
wskazanej przez osobę ze 
szczególnymi potrzebami (e-mail, 
SMS, zapis na kartce, itp.)  

Istnieje taka możliwość.  
 

Dyrektor PP Kępa 
. 

 Zrealizowane 

5 Tłumacz polskiego języka migowego 
(PJM) – dostępny na życzenie osoby 
głuchej. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane. 

IV kw. 2022 Dyrektor PP Kępa 
. 

  

6 Filmy w PJM na stronie 
internetowej informujące o pracy 
jednostki. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane. 

I kw 2023 Dyrektor PP Kępa 
. 

  

7 System oznaczeń obiektów i 
pomieszczeń – komunikacja. 

Obszar ten funkcjonuje, ale wymaga 
dopracowania i bieżącej aktualizacji. 

IV kw.2022 Dyrektor PP Kępa 
. 
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Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 71/2022 

Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 kwietnia 2022r. 

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Publicznym Przedszkolu w Brynicy w latach 2021 – 2024 

-Plan obejmuje pełny zakres działań planowanych do podjęcia w celu zapewnienia dostępności podmiotu w sposób zgodny z art.6 UzD. 

-Plan został opracowany na podstawie diagnozy przeprowadzonej w ramach samooceny jednostki. 

-Wdrożenie planu działań będzie podstawą do sporządzenia kolejnego raportu o stanie dostępności, tj. do 31.03.2025r. a jego realizacja będzie podlegała 

weryfikacji i modyfikacji na podstawie ocen dokonywanych w okresach rocznych, zawsze do dnia 31 marca.  

Lp Obszar działań. Zadania realizowane w ramach 
obszaru działań. 

Termin 
realizacji 

(szczegółowość 
do kwartału/rok) 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna. 

Czy planuje się 
wdrożenie lub już 
wdrożono dostęp 

alternatywny? 
(Art.7 UzD) 

Uwagi/data 
wykonania. 

1 2 3 4 5 6 7 

Zakres dostępności architektonicznej. 
 

1 Zapewnienie możliwości poruszania 
się po piętrach i pomiędzy piętrami 
(komunikacja pozioma i pionowa). 

W ramach możliwości finansowych i 
organizacyjnych należy zapewnić 
możliwość poruszania się po 
placówce – komunikacja pozioma. 
Jednostka mieści się na jednej 
kondygnacji. 

IV kw 2022 Dyrektor PP 
Brynica 

 Przedszkole nie jest 
placówką 
integracyjną. Nie ma 
dzieci z 
niepełnosprawnością 
ruchową. 

2 Zastosowanie rozwiązań 
technicznych i architektonicznych 
lub instalacja urządzeń w celu 
umożliwienia dotarcia do 
wszystkich pomieszczeń (z 
wyjątkiem technicznych) w 
budynku. 

W ramach tego obszaru , przy 
zastosowaniu dostępnych rozwiązań 
technicznych, należy zapewnić 
dostępność placówki.  

IV kw 2022 Dyrektor PP 
Brynica 
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3 Umożliwienie nawigacji wewnątrz 
budynku w szczególności osobom z 
wadami wzroku i słuchu. Rozkład 
pomieszczeń dostępny w wersji 
wizualnej i dotykowej. 

Właściwe oznakowanie 
umożliwiające nawigację wewnątrz 
budynku oraz rozkład pomieszczeń 
dostępny w wersji wizualnej i co 
najmniej dotykowej zostanie 
wdrożony. 

IV kw. 2022 Dyrektor PP 
Brynica 

- - 

4 Umożliwienie wejścia do budynku z 
psem asystującym. 

TAK – istnieje taka możliwość. - Dyrektor PP 
Brynica 

 Dostępność w 
sposób ciągły. 

5 Zapewnienie możliwości ewakuacji 
z budynku osobom ze szczególnymi 
potrzebami lub ich uratowania w 
inny sposób.  

Istnieje możliwość ewakuacji. 
Szczegóły dot. ewakuacji osób ze 
szczególnymi potrzebami zostaną 
opracowane. 

IV kw 2022 Dyrektor PP 
Brynica 

  

Zakres dostępności cyfrowej. 
 

1 Zapewnienie dostępności strony 
podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz linku do niej. 
Deklaracja dostępności. 

Jednostka nie posiada strony BIP 
oraz deklaracji dostępności.  

III kw 2021 Dyrektor PP 
Brynica 

 Zrealizowane 

2 Zapewnienie dostępności strony 
internetowej podmiotu. Deklaracja 
dostępności. 

Nie dotyczy. - - - - 

3 Nawigacja stron internetowych 
podmiotu. 

Zadanie w tym obszarze zostanie 
zrealizowane. 

IV kw. 2021 Dyrektor PP 
Brynica 

 Zrealizowane. Dot. 
strony BIP 

4 Narzędzia kontaktowe (np. 
formularze, dokumenty urzędowe, 
wideotłumacz migowy, tłumaczenia 
języka migowego itp.). 

Dostosowanie do wymogów w tym 
obszarze zostanie przeprowadzone 
w miarę posiadanych środków i 
możliwości techniczno-
organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor PP 
Brynica 

  

5 Zapewnienie dostępności aplikacji 
mobilnej. Deklaracja dostępności. 

Brak aplikacji mobilnej. Jednostka 
nie planuje utworzenia aplikacji 
mobilnej. 

- - - - 

Zakres dostępności informacyjno – komunikacyjnej. 
 

1 Możliwość korzystania z urządzeń 
ułatwiających słyszenie. Takich jak 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 

IV kw. 2022 Dyrektor PP 
Brynica 

Obecnie stosuje się 
rozwiązanie 
polegające na 
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pętla indukcyjna, system FM lub 
innych technologii. 

finansowych i możliwości 
techniczno-organizacyjnych. 

bezpośredniej 
opiece pracownika. 

2 Opis zadań i pracy jednostki w 
tekście łatwym do czytania i 
rozumienia (ETR). 

Dostosowanie do wymogów w 
granicach posiadanych środków 
finansowych i możliwości 
techniczno-organizacyjnych. 

IV kw. 2022 Dyrektor PP 
Brynica 

  

3 Opis pracy i zadań jednostki w 
formie, którą prawidłowo odczyta 
czytnik ekranu (strony 
internetowe). 

Zadanie w tym obszarze będzie 
zrealizowane w odniesieniu do 
strony BIP jednostki.  

IV kw. 2022 Dyrektor PP 
Brynica 

  

4 Możliwość, na wniosek osoby, 
komunikacji w innej formie 
wskazanej przez osobę ze 
szczególnymi potrzebami (e-mail, 
SMS, zapis na kartce, itp.)  

Istnieje taka możliwość.  
 

Dyrektor PP 
Brynica 

 Zrealizowane 

5 Tłumacz polskiego języka migowego 
(PJM) – dostępny na życzenie osoby 
głuchej. 

Zadanie w tym obszarze będzie 
realizowane. 

IV kw. 2022 Dyrektor PP 
Brynica 

  

6 Filmy w PJM na stronie 
internetowej informujące o pracy 
jednostki. 

Nie dotyczy. Jednostka nie prowadzi 
strony internetowej.  

- - - - 

7 System oznaczeń obiektów i 
pomieszczeń – komunikacja. 

Obszar ten funkcjonuje, ale wymaga 
dopracowania i bieżącej aktualizacji. 

III kw.2022 Dyrektor PP 
Brynica 
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