
Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. z 
siedzibą w Karlinie na lata 2020-2021 

 
Na podstawie art.14 pkt 5 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.) zwaną dalej Ustawą, ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
 
 

Lp. Zakres działań 
Realizujący 

zadanie        
Sposób realizacji Termin 

1. Dokonanie analizy stanu 
obiektu – siedziby Spółki z o.o. 
Energetyka Cieplna pod 
względem dostosowania do 
potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami wynikające z 
przepisów Ustawy. 

Koordynator/ 
Informatyk 

Przegląd obiektu pod względem dostępności architektonicznej, 
informacyjno-komunikacyjnej z jednoczesnym wskazaniem 
działań, które będą musiały być zrealizowane, by spełnić 
minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami; 
 

31.12.2020 r. 

2. Analiza stanu dostępności 
cyfrowej w obszarze Biuletynu 
Informacji Publicznej Energetyki 
Cieplnej Spółka z o.o. 

Informatyk 

Wykonanie analizy w zakresie dostępności cyfrowej zgodnie z 
Ustawą 

31.12.2020 r. 

3. Zdefiniowanie działań w 
zakresie poprawy dostępności: 
- architektonicznej, 
- informacyjno-komunikacyjnej 
w siedzibie Energetyki Cieplnej 
Spółka z o.o. 

Koordynator/ 
Informatyk 

Uzgodnienie harmonogramu, w którym ustalone będą działania 
na rzecz poprawy dostępności architektonicznej i dostępności 
informacyjno-komunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Ustawie 

31.01.2021 r. 



4.  Przygotowanie propozycji w 
zakresie dostępu 
alternatywnego w sytuacji 
braku możliwości zapewnienia 
dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami ze 
względu na występujące 
ograniczenia architektoniczne      
i informacyjno-komunikacyjne. 

Koordynator/ 
Informatyk 

Określenie propozycji alternatywnych dla osób ze szczególnymi 
potrzebami  w postaci zapewnienia wsparcia technicznego, w 
szczególności możliwości wykorzystania nowoczesnych 
technologii, tj.: kontaktu telefonicznego oraz komunikacji 
elektronicznej. 28.02.2021 r. 

5. Monitoring, gromadzenie 
danych do raportu w zakresie 
zapewnienia dostępności  Koordynator/ 

Informatyk 

Stała współpraca Koordynatora z Informatykiem a także z 
pracownikami Spółki w celu gromadzenia danych, uwag oraz 
sugestii przyjmowanych od osób ze szczególnymi potrzebami ze 
szczególnym naciskiem na podejmowanie działań mających na 
celu usuwanie różnego rodzaju barier. 
 

Cały okres, na 
bieżąco 

6. Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami 

Koordynator/ 
Informatyk 

Podejmowanie działań mających na celu ułatwienie dostępu 
architektonicznego oraz informacyjno-komunikacyjnego. 

Cały okres, na 
bieżąco 

7. Sporządzenie Raportu o stanie 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami w Energetyce 
Cieplnej Spółka z o.o.  

Koordynator/ 
Informatyk 

Przygotowanie Raportu w oparciu o zebrane dane oraz 
informacje, podanie do publicznej wiadomości poprzez Biuletyn 
Informacji Publicznej. 31.03.2021 r. 

 

 
Data sporządzenia: 26.10.2020 r. 
 
Sporządził: Tomasz Cynarzewski – Koordynator 
 
 



 


