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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE 

SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W MIEJSKIM SZPITALU ZESPOLONYM W CZĘSTOCHOWIE 

 

Lp.  Zakres działania Realizujący 

zadania 

Sposób realizacji Termin 

1. Przekazanie do publicznej 

wiadomości danych o osobie 

wyznaczonej na koordynatora ds. 

dostępności  

Koordynator ds. 

dostępności 

systemów 

informatycznych 

Zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej 

23.09.2020 r. 

2. Analiza stanu zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w 
zakresie dostępności informacyjno-
komunikacyjnej w Miejskim Szpitalu 
Zespolonym  

Koordynator ds. 
dostępności 
systemów 
informatycznych 

Przeprowadzenie 
szczegółowego monitoringu pod 
kątem zgodności prowadzonych 
przez Szpital działań 
informacyjno-komunikacyjnych 
zgodnie z art. 6 ustawy o 
dostępności (...) 

20.07.2020 r.  



            

3. 

Analiza stanu zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w 
zakresie dostępności 
architektonicznej. 

Zespół ds. 
dostępności 

Przeprowadzenie 
szczegółowego monitoringu 
siedzib Szpitala pod kątem 
dostępności architektonicznej, o 
której mowa w z art. 6 ustawy o 
zapewnieniu dostępności (...). 

20.01.2021 r.  

        

4. 

Sporządzenie Raportu o stanie 
zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami. 

Koordynator ds. 
dostępności 
Zespół ds. 
dostępności 

Przedłożenie do zatwierdzenia 
raportu Dyrektorowi Miejskiego 
Szpitala Zespolonego, 
publikacja raportu na stronie 
podmiotowej BIP.  

31.03.2021 r. 

5.  Uzyskanie danych zbiorczych do 
raportu   

Zespół ds. 
dostępności 

Uzyskanie danych w zakresie 
realizacji uwag odnoszących się 
do stwierdzonych istniejących 
przeszkód w dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami i zaleceń 
dotyczących usunięcia tych wad 

20.01.2021r 

6. Sporządzenie planu działania na 
rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na lata 
2021 –2022. 
 

Koordynator Opracowanie planu działania, 
przekazanie do zatwierdzenia 
przez Dyrektora Miejskiego 
Szpitala Zespolonego 

30.11.2021 r. 

7. Sprawozdanie z danymi do 
sporządzenia raportu o dostępności 
osobom ze szczególnymi 

Koordynator 
Zespół ds. 
dostępności 

Przekazanie do zatwierdzenia 
przez Dyrektora Miejskiego 
Szpitala Zespolonego 

29.01.2021 r. 



potrzebami w zakresie dostępności 
architektonicznej 

 

8. Wspieranie osób ze szczególnymi 
potrzebami do dostępności w 
zakresie architektonicznym, 
cyfrowym, informacyjno-
komunikacyjnym. 

Koordynator 
Zespół ds. 
dostępności 
Koordynator ds. 
dostępności 
systemów 
informatycznych 

Działania mające na celu 
zapewnienie dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami wynikające z 
zapisów art. 6 Ustawy o 
dostępności 

Na bieżąco 

Dokument przygotował Koordynator ds. dostępności – Katarzyna Wróblewska Zatwierdził : Dyrektor Wojciech Konieczny 


