
Pan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

w Ośrodku Kultury w Sejnach  

Na podstawie art.14 pkt.5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (DZ.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) przyjmuje 

się plan: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi  

potrzebami. 

 

Lp. Zakres działań Realizujący Sposób realizacji Termin realizacji 

1. Analiza stanu obiektu pod 
względem dostosowania do 
potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami  

koordynator Opracowanie planu 
działania na rzecz 
poprawy 
zapewnienia 
dostępności osobom 
ze szczególnymi 
potrzebami 
 
 

15.09.2020 r. 

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

Koordynator + 
dyrektor 

Sporządzenie 
deklaracji 
dostępności ze 
wskazaniem na 
wymagania w 
wymiarze 
architektonicznym, 
cyfrowym, 
komunikacyjnym  
wynikające z zapisów 
art. 6 ustawy 

Wrzesień – 
listopad 2020 r. 

3. Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami w 
zakresie dostępności 
architektonicznej, informacyjnej 
i komunikacyjnej 

Koordynator + 
pracownicy OK. 

Podanie na stronie 
internetowej OK. w 
deklaracji 
dostępności danych 
kontaktowych do 
osoby wspierającej 
osoby ze 
szczególnymi 
potrzebami w celu 
ułatwienia 
funkcjonowania tych 
osób w OK 

Cały okres 
działania 
koordynatora 

4. Dokonanie analizy pod 
względem przygotowania 
alternatywnej opcji w przypadku 
ograniczonej możliwości 
zapewnienia dostępności dla 
osób ze szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator + 
pracownicy OK 

Wykorzystanie 
wszystkich 
możliwych środków 
w celu zapewnienia 
osobie ze 
szczególnymi 
potrzebami wsparcia 

Na bieżąco 



personalnego bądź 
technicznego 
 

5.  Dokonanie analizy w 
zakresie dostępności 
alternatywnej w 
przypadku braku 
możliwości zapewnienia 
dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami 

koordynator Zapewnienie osobie 
ze 
szczególnymi 
potrzebami wsparcia 
innej osoby, 
zapewnienie 
kontaktu 
telefonicznego, 
korespondencyjnego, 
za pomocą 
środków komunikacji 
elektronicznej 

 
Realizacja na 
bieżąco, w 
zależności od 
zaistniałych 
potrzeb 

6.  Sporządzenie raportu o 
stanie zapewniania 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, 
zgodnie z art. 11 ustawy z 
dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

Koordynator Przekazanie 
sporządzonego 
raportu 
do zatwierdzenia 
przez 
Ministerstwo 
Funduszy i Polityki 
Regionalnej, a 
następnie podanie 
jego treści do 
publicznej 
wiadomości na 
stronie 
podmiotowej BIP 

Pierwszy raport 
sporządzony w 
terminie do 
31.03.2021 r. 
Kolejny w 
terminach 
przewidzianych 
w 
Ustawie (art. 11 
Ustawy)-co 4 lata 

 

 

Sporządził: 
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Koordynator ds. dostępności 


