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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA 

DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ WE WRZEŚNI  

NA LATA 2022-2025 

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku  
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

Kierunki działań w ramach planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 
w Warsztacie Terapii Zajęciowej we Wrześni dla osób ze szczególnymi 
potrzebami na lata 2022 – 2025. 
 

 
 
 

 
Proponowane 
działanie 
 

 
Zalecenie lub zalecenia 
do wdrożenia 

Osoba/ 
jednostka  
odpowiedzialna 

Data 
realizacji 

 

Dostępność architektoniczna 
 
Zapewnienie 
informacji na temat 
rozkładu 
pomieszczeń w 
budynku, co najmniej 
w sposób wizualny i 
dotykowy, głosowy 

Zakup tablic lub urządzeń 
umożliwiających 
zapewnienie informacji na 
temat rozkładu 
pomieszczeń w budynku w 
sposób wizualny  
i dotykowy lub głosowy. 
Skonsultowanie 
proponowanych 
rozwiązań, 
przetestowanie 
zakupionych urządzeń z 
osobami z 
niepełnosprawnością 
wzroku. 

Kierownik/ 
koordynator do 
spraw 
dostępności. 

Do marca 
2025 r. 

Zapewnienie 
odpowiedniego 
przemieszczania się 
między piętrami dzięki 
nowoczesnej windzie. 

Zakup i montaż nowej 
windy dostosowanej do 
potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami. 
 
 
 

Kierownik/ 
koordynator do 
spraw 
dostępności 

Do 
grudnia 
2022 r. 
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Dostępność cyfrowa 
 

Dostosowanie strony 
internetowej i BIP do 
minimalnych wymagań  
w zakresie 
dostępności cyfrowej i 
informacyjno-

komunikacyjnej. 

Zamieszczenie nowej 
wersji strony 
 https:// wtz.wrzesnia.pl/ 
oraz portalu BIP, 
wyposażonej w 
zaawansowane narzędzia 
dostępności dla osób 
niepełnosprawnych oraz w 
pełni zgodną z przepisami 
prawa w zakresie 
konstrukcji i redakcji. 
Dostosowanie wszystkich 
dokumentów 
elektronicznych do 
wymagań WCAG. 
Wyznaczenie osoby lub 
osób, które będą czuwały 
nad dostosowaniem 
dokumentów 
elektronicznych, aby 
zapewniały one 
wymagania dostępności 
cyfrowej – 
były odczytywane przez 
programy, czytniki, 
 z których korzystają osoby 
z niepełnosprawnością 
wzroku. 
Przeprowadzenie 
szkolenia dla 
wyznaczonych osób z 
tworzenia dostępnych 
dokumentów 
elektronicznych. 

Kierownik/ 
koordynator do 
spraw 
dostępności 

Do 
grudnia 
2022 r. 

 
Dostępność informacyjno - komunikacyna 
 

Instalacja pętli 
indukcyjnej, systemów 
FM lub 
urządzeń opartych o 
inne technologie, 
których celem jest 
wspomaganie 
słyszenia. 

Dostosowanie wskazanych 
pomieszczeń  
w urządzenia do 
wspomagania słyszenia 

Kierownik/ 
koordynator do 
spraw 
dostępności 

Do marca 
2022 r. 
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Zapewnienie, na 
wniosek osoby ze 
szczególnymi 
potrzebami, 
komunikacji  
w formie określonej w 
tym wniosku. 
 

Stworzenie procedury na 
wniosek o kontakt w formie 
jakiej oczekuje od WTZ 
osoba ze szczególnymi 
potrzebami. 
 

Kierownik/ 
koordynator do 
spraw 
dostępności 

Do marca 
2023 

Opracowanie drugiego 
raportu o stanie 
zapewnienia 
dostępności osobom 
ze szczególnymi 
potrzebami 

Przekazanie raportu 
ministrowi właściwemu do 
spraw rozwoju 
regionalnego (za 
pośrednictwem 
portalu sprawozdawczego 
Głównego Urzędu 
Statystycznego) oraz 
zamieszczenie raportu na 
stronie podmiotowej 
Biuletynu Informacji 
Publicznej 
 
 
 

Koordynator do 
spraw 
dostępności 

Do marca 
2025 r. 

 
 
Pozostałe działania prowadzone w WTZ zmierzające do poprawy dostępności. 
 

Stworzenie zapisów 
dotyczących 
przebywania na 
terenie WTZ psa 
asystującego, psa 
przewodnika. 

Stworzenie procedury 
wejścia osoby 
niepełnosprawnej z psem 
przewodnikiem do 
placówki Warsztatu Terapii 
Zajęciowej i umieszczenie 
jej na stronie  
https://wtz.wrzesnia.pl 
 

Koordynator do 
spraw 
dostępności 

Do 
sierpnia 
2022 r. 

 
 

Data sporządzenia: 

27.01.2022 r. 

Koordynator: Edyta Rymarczuk  

Zatwierdziła: Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Ewa Mojżeszewicz 
 

 


