
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA
DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

we Wrzesińskim Ośrodku Kultury

Na podstawie art. 14 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.)
ustala  się,  plan  działania  na  rzecz  poprawy  zapewnienia  dostępności  osobom  ze
szczególnymi potrzebami 

Lp. Zakres działalności Realizujący
zadania

wynikające z
art. 6 ustawy

Sposób realizacji Termin

1. Analiza stanu obiektów 
Wrzesińskiego Ośrodka 
Kultury pod względem 
dostosowania do potrzeb osób 
ze szczególnymi potrzebami 
wynikającymi z przepisów 
ustawy

Koordynator Opracowanie planu 
działania w celu 
zapewnienia poprawy 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami – 
przekazanie do 
zatwierdzenia 
Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Września oraz 
podanie do publicznej 
wiadomości. 

15.09.2020 r.

2. Identyfikacja kategorii osób ze
szczególnymi potrzebami

Koordynator Sporządzenie wykazu 
kategorii osób ze 
szczególnymi 
potrzebami w podziale 
na:
a) uczestników zajęć 
odbywających się w 
WOK
b) pracowników WOK
c) widzów 
uczestniczących w 
wydarzeniach 
kulturalnych

Lista ustalana
na bieżąco

3. Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami w 
zakresie dostępności:
a) architektonicznej
b) informacyjnej
c) komunikacyjnej

Koordynator Podanie na stronie 
internetowej  WOK w 
zakładce „kontakty” 
danych kontaktowych 
osoby wspierającej 
osoby ze szczególnymi 
potrzebami w celu 
ułatwienia 
funkcjonowania tych 
osób w WOK

Cały okres
działania

koordynatora



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

Koordynator Wykorzystanie 
wszystkich możliwych 
środków w celu 
zapewnienia osobie ze 
szczególnymi 
potrzebami wsparcia 
personalnego bądź 
technicznego.

Na bieżąco

5. Uzyskanie danych zbiorczych 
do raportu

Koordynator Nabycie danych w 
zakresie realizacji uwag
w celu stwierdzenia 
istniejących przeszkód 
w zakresie dostępności 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami i zaleceń 
dotyczących usunięcia 
tych wad

31.12.2020 r.

6. Sporządzenie raportu 
zbiorczego o stanie 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami

Koordynator Przekazanie raportu do 
zatwierdzenia przez 
Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Września a 
następnie podanie do 
publicznej wiadomości 
na stronie internetowej 
wok.wrzesnia.pl

31.03.2021 r.

Sporządził:
Sebastian Ignaszak
Koordynator ds. dostępności


