
Zarządzenie nr 1/2022 

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzicach 

z dnia 25.03.2022 

w  sprawie  podjęcia  „Planu  działania  na  rzecz  poprawy  zapewnienia  dostępności  osobom  ze

szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023” 

Na podstawie art. 14 ust.3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się co następuje: 

§  1.  Wprowadza  się  „Plan  działania  na  rzecz  poprawy  zapewnienia  dostępności  osobom  ze

szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Koordynację wdrożenia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom

ze  szczególnymi  potrzebami  na  lata  2022-2023”,  o  których  mowa  w  §  1,  powierza  się

Kierownikowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

                                                     Izabela Gaweł
                                                   Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 

                                                     w Świebodzicach



Załącznik do Zarządzenia nr 1/2022 
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Świebodzicach 

 PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA 

DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2023 

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

dostępności osobom potrzebującym (Dz. U. z 2020r. poz. 1696 z późn. zm.) 

Budynek przy ul. Parkowej 4

L.p. Zakres działalności  Realizujący

zadanie 

 Sposób realizacji  Czas realizacji 

1. Dostęp do budynku dla 
osoby niepełnosprawnej 

 Kierownik Zamontowano dzwonek 
przy głównych drzwiach 
wejścia do ŚDS, dzięki 
któremu pracownik Domu 
osobiście będzie mógł 
asystować osobie z  
niepełnosprawnością do 
windy znajdującej się w 
korytarzu budynku, 
wjeżdżając docelowo do 
ŚDS.

Zrealizowano

2. Umożliwienie 
zapoznania się z 
rozkładem pomieszczeń 
w części budynku, w 
którym mieści się 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy w formie 
tablic informacyjnych 
wizualno-dotykowych 

Kierownik Zadanie do realizacji Czerwiec 2022

3. Oznaczenie pięter/ 
kondygnacji w budynku 

Kierownik Zadanie do realizacji Czerwiec 2022

4. Dostosowanie planu 
ewakuacji dla osób ze 
szczególnymi 
potrzebami

Kierownik Zostanie uwzględnione 
przy kolejnej aktualizacji 
Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego, zlecanego i 
wykonywanego co 2 lata 
przez Zarządcę budynku - 
MZN. 

Maj 2022


