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Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

na 2021 rok w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostce Organizacyjna Samorządu 

Województwa Łódzkiego. 

 

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

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

w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostce Organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego. 

 

 Zakres działalności Realizujący Zadania Sposób realizacji Termin 

1 Wspieranie osób ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie dostępności: 

1) architektonicznej, 

2) informacyjno-komunikacyjnej, 

3) cyfrowej. 

Koordynator ds. dostępności 

architektonicznej i informacyjno-

komunikacyjnej oraz Koordynator 

ds. dostępności cyfrowej , 

Wydziały Regionalnego Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi  

Podejmowanie różnego rodzaju 

działań w zależności od potrzeb. 

Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii 

od osób ze szczególnymi potrzebami 

oraz  ich rodzin  i opiekunów 

dotyczących problemów  

w zakresie dostępności 

architektonicznej, informacyjno-

komunikacyjnej oraz cyfrowej, jakie 

napotkali podczas obsługi w urzędzie. 

Realizacja  

w całym 

okresie 

działania 
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Przyjmowanie uwag i propozycji 

pracowników Regionalnego Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi. 

Podejmowanie działań mających na 

celu usuwanie barier i zapobieganie 

ich powstawaniu. Monitoring 

bieżących działań Jednostki  

w zakresie dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami.  

2 Pogłębienie diagnozy w zakresie 

dostępności alternatywnej w przypadku 

braku możliwości zapewnienia 

dostępności dla osób ze szczególnymi 

potrzebami ze względu na ograniczenia 

techniczne i prawne. 

Koordynator ds. dostępności 

architektonicznej i informacyjno-

komunikacyjnej, Wydziały 

Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi  

Uzyskanie informacji w zakresie 

zapewnienia dostępu alternatywnego, 

w przypadku, gdy z przyczyn 

niezależnych, technicznych lub 

prawnych Regionalne Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi  

nie będzie w stanie zapewnić  

dostępu osobie ze szczególnymi 

potrzebami. 

Realizacja  

w całym 

okresie 

działania 

3 Analiza wszystkich stron internetowych 

Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi pod względem 

dostępności i coroczna ich weryfikacja.  

Koordynator ds. dostępności 

cyfrowej  

Monitorowanie stron internetowych 

RCPS w Łodzi w zakresie zgodności  

z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych 

oraz opracowywanie dostępnych 

Realizacja  

w całym 

okresie 

działania 
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dokumentów. 

4 Sposób postępowania na wypadek 

alarmu pożarowego w budynku 

Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi, zgodnie  

z Instrukcją bezpieczeństwa 

pożarowego budynku stanowiącego 

własność Województwa Łódzkiego,  

Łódź, ul Snycerska 8, Regionalne 

Centrum Polityki  

Pracownik ds. obronnych 

Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi  

Realizacja Instrukcji. Realizacja  

w całym 

okresie 

działania  

5 Działania zwiększające dostępność 

informacyjno-komunikacyjną  

w Regionalnym Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi.  

Koordynator ds. dostępności 

architektonicznej i informacyjno-

komunikacyjnej, Koordynator ds. 

dostępności cyfrowej, Wydziały 

Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi i 

1.  Instalacja urządzeń lub innych  

środków technicznych  do obsługi  

osób słabosłyszących np. pętli 

indukcyjnych, systemów FM lub 

urządzeń  opartych o inne 

technologie, których celem jest 

wspomaganie słyszenia. 

2.  Na stronie internetowej 

umieszczenie informacji o zakresie 

działalności Regionalnego Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi   

w postaci elektronicznego pliku 

zawierającego tekst odczytywalny 

Do 3 września 

2021 r.  
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maszynowo, nagrania treści  

w polskim języku migowym oraz 

informacji w tekście łatwym do 

czytania. 

6 Wzmacnianie edukacji pracowników 

Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi w zakresie 

zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Koordynator ds. dostępności 

architektonicznej i informacyjno-

komunikacyjnej oraz Koordynator 

ds. dostępności cyfrowej 

Organizacja szkoleń, spotkań 

szkoleniowo- informacyjnych. 

Realizacja  

w całym 

okresie 

działania 

7 Monitorowanie działalności Jednostki,  

o której mowa w art. 14 ust 2 ustawy,  

w zakresie zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Koordynator ds. dostępności 

architektonicznej i informacyjno-

komunikacyjnej oraz Koordynator 

ds. dostępności cyfrowej 

  

1. Monitorowanie przypadków 

informowania o braku dostępności 

 i analiza czy możliwe jest wdrożenie 

zmian w tym zakresie. 

2. Monitorowanie przypadków 

zapewnienia dostępu alternatywnego. 

3. Monitorowanie przypadków 

odmowy zapewnienia dostępu 

alternatywnego. 

4. Ewaluacja dostępności wśród osób 

korzystających z usług Regionalnego 

Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.  

5. Przygotowanie raportu z wdrażania 

dostępności wraz z rekomendacjami  

Realizacja  

w całym  

okresie 

działania  
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w zakresie poprawy dostępności 

architektonicznej, informacyjno-

komunikacyjnej oraz cyfrowej  

i przedkładanie ich Dyrektorowi 

Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi.  

8 Plan działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami  

w Regionalnym Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi w Łodzi  

na 2022 rok. 

Koordynatorzy  

w zakresie dostępności 

architektonicznej i informacyjno-

komunikacyjnej oraz cyfrowej  

Opracowanie Planu  działania na 

rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w Regionalnym Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi  

na 2022 rok. 

31 grudnia 

2021 r.  

 


