
lp. nazwa podmiotu kwartał typ dostępności kryterium dostępności opis usprawnienia uwagi

1

Dolnośląski Zespół 

Szkół Specjalnych przy 

Szpitalu 

Uzdrowiskowym dla 

Dzieci "Jagusia" w 

Kudowie-Zdroju II

dostępność 

architektoniczna

miejsce postojowe dla osób z 

niepełnosprawnościami 

spełniające wymogi odrębnych 

przepisów w pobliżu wejścia 

głównego.

Wyznaczenie miejsca 

postojowego i oznaczenie 

go kopertą wg odrębnych 

przepisów.

2 I

dostępność 

architektoniczna

ciągi komunikacyjne 

oznaczone dla osób z 

dysfunkcjami wzroku dostęp alternatywny

zapewnienie 

osoby 

pomagającej 

w poruszaniu 

się po 

budynku, na 

wniosek 

interesanta.

3 I

dostępność 

architektoniczna

oznaczone kolorystycznie oraz 

fakturą nawierzchni zmiany 

poziomów nawierzchni i 

kierunku ciągów 

komunikacyjnych 

wewnętrznych i zewnętrznych dostęp alternatywny

zapewnienie 

osoby 

pomagającej 

w poruszaniu 

się po 

budynku, na 

wniosek 

interesanta.

                                                                                         Plan działań na rzecz poprawy dostępności



4 II

dostępność 

architektoniczna

drogi ewakuacyjne, drzwi, ciągi 

komunikacyjne pionowe i 

poziome, toalety oznaczone 

piktogtamami.

toalety oznaczone 

piktogramami,        

pozostałe                                                          

dostęp alternatywny                                 

zapewnienie 

osoby 

pomagającej 

w poruszaniu 

się po 

budynku, po 

zgłoszeniu 

przy wejściu 

do budynku.



5 I

dostępność 

architektoniczna

wstęp do budynku zapewniony 

osobie korzystającej z psa 

asystującego, o którym mowa 

w art.. 2 pkt 11 ustawy z dnia 

27.08.1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. zapewniony

W deklaracji 

dostępności 

zamieszczono 

informację o 

możliwości 

wezwania 

przy wejściu 

pracownika 

szpitala lub 

szkoły ze 

względu na 

fakt, że w 

budynku 

znajdują się 

samodzielnie 

poruszające 

się dzieci , 

których 

zachowanie 

może 

zaniepokoić 

psa.



6 II

dostępność 

architektoniczna

System informacji wizualnej i 

dotykowej lub głosowej- 

informacja o rozkładzie 

pomieszczeń w danym 

budynku.

Zapewniamy informację 

wizualną przy wejściu do 

budynku

Zapewniamy 

informację 

głosową przez 

domofon 

znajdujący się 

przy drzwiach 

budynku, 

informację 

pielęgniarki 

dyżurnej w 

dyżurce 

znajdującej się 

w pobliżu 

drzwi 

wejściowych i 

przez osobę 

wyznaczoną 

do obsługi 

osób z 

niepełnospra

wnościami.

7 I

dostępność 

informacyjno-

komunikacyjna

obsługa osób o specjalnych 

potrzebach z wykorzystaniem 

środków wspierających 

komunikowanie się                  ( 

np.: e-mail, sms, komunikator 

internetowy)

zapewniona, informacja w 

Deklaracji dostępności na 

stronie internetowej szkoły



8 I

dostępność 

informacyjno-

komunikacyjna dostęp do tłumacza migowego dostęp alternatywny

zapwenienie 

innych form 

komunikowan

ia zgodnych z 

zapisem w 

deklaracji 

dostępności- 

formy 

głosowe i 

pisemne

9 I

dostępność 

informacyjno-

komunikacyjna

zapewnienie na wniosek osoby 

ze szczególnymi potrzebami 

możliwości komunikacji w 

formie określonej w tym 

wniosku.

Zgodnie z deklaracją o 

dostępności

Alternatyw -  

nie zapropono 

-wanie innej 

dostępnej 

formy 

komunikacji.

10 IV

dostępność 

informacyjno-

komunikacyjna

oznakowanie budynku przy 

pomocy czytelnej tablicy 

informacyjnejz napisami 

również w albabecie Braille'a

zamieszczenie tabliczki przy 

drzwiach wejściowych na 

wysokości umożliwiajacek 

odczytanie a alfabecie 

Braille'a



11 II

dostępność 

informacyjno-

komunikacyjna

widoczna recepcja/informacja 

w pobliżu wejścia do jednostki dostęp alternatywny

w pobliżu 

wejścia 

znajduje się 

dyżurka 

pielęgniarek, 

której 

pracownicy 

udzielają 

informacji i 

pomocy oraz 

mogą wezwać 

pracownika 

szkoły.

12 I

dostępność 

informacyjno-

komunikacyjna

pracownik wskazany do 

obsługi osób ze szczególnymi 

potrzebami

wyznaczono pracowników 

do obsługi osób ze 

szczególnymi potrzebami i 

zamieszczono informację w 

Deklaracji dostępności

13 II

dostępność 

informacyjno-

komunikacyjna

środki techniczne do obsługi 

słabosłyszących dostęp alternatywny

zapropono -  

wanie przez 

pracownika 

szkoły form 

alternaty - 

wnych

14 IV

dostępność 

informacyjno-

komunikacyjna

informacja na stronie 

internetowejo zakresie 

działalności

obecnie znajdujący  się 

tekst, zostanie na nowej 

stronie internetowej,  

zamieszczony również w 

formach dostępnych dla 

osób ze szczególnymi 

potrzebami.

obecnie po 

zgłoszeniu 

możemy 

odczytać 

głosowo tekst.



15 I

dostępność 

informacyjno-

komunikacyjna

obsługa w ramach cichego 

pokoju

umożliwiamy obsługę w 

pomieszczeniu 

wyznaczonym przez 

pracownika obsługującego

16 I

dostępność 

informacyjno-

komunikacyjna

informacja na stronie 

internetowej o 

udogodnieniach dla 

niewidomych i 

słabowidzących, głuchych i 

słabosłyszących, z 

dysfunkcjami narządów ruchu 

oraz innymi szczególnymi 

potrzebami

zamieszczono w zakładce 

Deklaracja dostępności.

17 II

dostępność 

informacyjno-

komunikacyjna

Informacja o rozkładzie 

pomieszczeń w budynku  przy 

pomocy: wyświetlacze, 

prezentacje, tyflomapy, kody 

QR, komunikacja w windzie, 

piktogramy dostęp alternatywny

Informacja o 

rozkładzie 

pomieszczeń 

w formie 

tablicy 

informacyj - 

nej.

18 III

dostępność 

informacyjno-

komunikacyjna

procedury ewakuacyjne z 

zaznaczeniem sposobu 

ewaluacji osób z 

niepełnosprawnościami uaktualnienie procedur

19 III

dostępność 

informacyjno-

komunikacyjna

stanowiska oraz 

umiejscowienie w strukturze 

jednostki osób w zespołach 

odpowiedzialnych za 

ewakuację osób z 

niepełnosprawnościami uaktualnienie procedur



20 III

dostępność 

informacyjno-

komunikacyjna

strona internetowa oraz BIP 

zgodne z wymogami WCAG 2.1

Założenie nowej strony 

spełniajacej wymagania

21 III

dostępność 

informacyjno-

komunikacyjna

dokumenty publikowane na 

stronach internetowych 

zgodne z wymogami WCAG 2.1

Założenie nowej strony 

spełniajacej wymagania


