
 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

 

W MIEJSKIM ZESPOLE ŻŁOBKÓW W ŁODZI 

 

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  
Sposób realizacji Termin 

1. Analiza stanu 32 placówek Miejskiego 

Zespołu Żłobków w Łodzi pod 

względem dostosowania do potrzeb 

osób ze szczególnymi potrzebami 

zgodnie z wymaganiami w zakresie 

dostępności architektonicznej, cyfrowej 

oraz informacyjno-komunikacyjnej. 

Koordynator  

/ 

Kierownicy 

żłobków 

Zebranie informacji od 

kierowników żłobków MZŻ o 

potrzebach w zakresie 

dostosowania poszczególnych 

obiektów pod względem: 

- architektonicznym, 

- cyfrowym, 

- informacyjno – komunikacyjnym. 

do 31.01.2021  

2. Określenie możliwości przystosowania 

obiektów do zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Koordynator Analiza zebranych informacji w 

zakresie istniejących przeszkód w 

dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami oraz 

informacji dotyczących ich 

usunięcia. 

do 28.02.2021 

3. Określenie dostępu alternatywnego 

osobom ze szczególnymi potrzebami 

w przypadku braku możliwości 

zapewnienia dostępności pod 

względem: 

- architektonicznym, 

- cyfrowym, 

- informacyjno – komunikacyjnym. 

Koordynator  
/  
Informatyk  
/  
Kierownicy 
żłobków 

Stworzenie możliwości dostępu 

alternatywnego oraz wsparcie i 

bieżące ułatwienie dostępu dla 

osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

Koordynatora 

4. Działania cyfrowe Informatyk Dostosowanie stron lub aplikacji 

internetowych i e-usług oraz 

wsparcie działań umożliwiających 

dostęp osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

do 28.02.2021 

5. Sporządzenie raportu o stanie 

zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Koordynator Publikacja raportu w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz 

przekazanie go Wojewodzie 

Łódzkiemu. 

do 31.03.2021 i 

kolejno co 4 lata 

do 31.03 

danego roku 

6. Dostosowanie obiektów dla osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Koordynator Według potrzeb wynikających z 

analizy stanu poszczególnych 

placówek oraz z uwzględnieniem 

możliwości finansowych MZŻ w 

Łodzi. 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

Koordynatora 
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