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Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami przez Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne 

w Kościanie na lata 2021-2024 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt.2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz.1062 ze 

zm.), działając jako koordynator ds. dostępności, przedkładam niniejszym plan działania na 

rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez 

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, zwane 

dalej WCN, na lata 2021-2024. 

1. Analiza stanu zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi 

potrzebami przez WCN w Kościanie oraz planowane działania w zakresie poprawy 

realizacji zadań w zakresie dostępności w latach 2021-2024. 

Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego zlokalizowane jest w 

Kościanie, pow. kościański, działka nr 1894/16 o powierzchni 9,5796 m2. 

WCN położone jest w centrum miasta Kościana pomiędzy ulicami: Nadobrzańskiej, 

Konopnickiej, Kilińskiego, Bernardyńskiej, Al. Kościuszki, Pl. Wolności, Pl. Paderewskiego 

w odległości 0,5 km od stacji kolejowej, 1 km od drogi krajowej Poznań – Wrocław. 

WCN znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w 

Kościanie.  

Główne wejście do siedziby Centrum prowadzi bramą od strony pl. Paderewskiego. Przy 

wejściu znajduje się portiernia czynna całą dobę. Ponadto do siedziby Centrum można wejść 

bramami od strony al. Kościuszki, ul. Kilińskiego oraz ul. Bernardyńskiej. Przy wejściach od 

strony pl. Paderewskiego oraz al. Kościuszki znajdują się świetlne tablice 2mx2m 

informujące o rozmieszczeniu budynków na terenie WCN. Tablice są czytelne i łatwo 

dostrzegalne. Ponadto na całym terenie znajduje się oznakowanie pionowe w postaci strzałek 

kierunkowych z nazwą i kierunkiem dojścia do poszczególnych budynków. Oznaczenia są 

zapisane na kontrastowym tle i są dobrze widoczne.  

Oddziały WCN umieszczone są w zabytkowych budynkach nazwanych „willami”, 

zaadoptowanych do wymogów nowoczesnej medycyny. Wille: I, II, III, IV, VI, VII, im. 

Mazurkiewicza, Conoll’y, Dom Pinel’a wymurowane z czerwonej i brunatnej cegły 

klinkierowej, o wielospadowych i stromych dachach krytych dachówką karpiówką. Budynki 

posiadają piwnice i trzy kondygnacje naziemne w tym poddasze częściowo użytkowe. 

Znajdują się w nich oddziały psychiatryczne, leczenia alkoholowych zespołów 

abstynencyjnych, oraz rehabilitacji. Ponadto WCN dysponuje oddziałami zamiejscowymi w 

Siekowie i Wonieściu (oddziały psychiatryczne) oraz w Kościanie, przy ul. Śmigielskiej 53 – 

Oddział Leczenia Uzależnień I.  

W skład zabudowy WCN wchodzą również: Izba Przyjęć i Apteka wraz z kompleksem 

mieszkań, budynek Harmonii, Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, 

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego, Dom Kultury wraz z Salą Sportową, 

Ośrodek Informacyjno – Edukacyjny, Oddział Dzienny Psychiatryczny wraz z mieszkaniami i 

przyłączoną kaplicą, budynek administracyjno-mieszkalny, budynek w którym znajduje się 



2 
 

statystyka medyczna, kuchnia, dział eksploatacyjno – techniczny, magazyn i główna 

kotłownia. 

Każdy z budynków szpitalnych posiada przy drzwiach wejściowych tablicę świetlną z nazwą 

budynku. Tablice są czytelne i łatwo dostrzegalne. Litery na tablicach są koloru niebieskiego 

na białym tle. 

Dostępność wejścia oraz budynków WCN jest zróżnicowana, ale w miarę dostosowana do 

potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.  

Dostęp do Izby Przyjęć oraz Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego możliwy jest z 

tego samego poziomu. Dostęp do  oddziałów zlokalizowanych w budynkach  Willa I, II, III, 

VI, VII, Dom im. Pinel’a, Dom Connoly, dzienny psychiatryczny, Dzienny Terapii 

Uzależniania od Alkoholu, Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Śmigielskiej 53, oddziału 

w Wonieściu, oddziału w Siekowie dla osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się za 

pomocą windy lub pochylni. Windy przystosowane są dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Brak windy oraz pochylni dotyczy oddziału psychiatrycznego zlokalizowanego w budynku 

oddziału psychiatrycznego Willa IV. Budynek ten przeznaczony jest do gruntownej 

przebudowy. Windy nie posiada również oddział psychiatryczny w Siekowie. WCN dokłada 

starań, aby prace remontowe zostały wdrożone jak najwcześniej.  

Do budynku dyrekcji można wejść od strony dziedzińca (pl. Paderewskiego), jak również od 

strony parku. Wejście do budynku wiąże się z pokonaniem trzech stopni schodów. Tą istotną 

barierę architektoniczną można pokonać w ramach dostępu alternatywnego. W przypadku obu 

wejść osoby ze szczególnym potrzebami mogą  zwrócić się do portierów  o udostępnienie 

schodołazu wraz z pracownikiem obsługi, który pomoże pokonać przeszkodę w postaci 

schodów prowadzących do budynku. Podobnie z dostępem do budynku statystyki medycznej, 

gdzie alternatywny dostęp umożliwia schodołaz wraz z pracownikiem obsługi.  Jednakże 

WCN pracuje nad przebudową wejścia do budynku statystyki medycznej w celu ułatwienia 

dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Do budynków prowadzą utwardzone dojścia, a chodniki posiadają pochylnie dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

Przed budynkami szpitalnymi znajdują się wydzielona miejsca parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych. Miejsca są oznakowane znakami pionowymi i poziomymi poprzez 

wymalowanie na niebieskim tle białej koperty. Z każdego parkingu do budynku prowadzi 

chodnik z pochylnią ułatwiającą przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. 

Wewnątrz budynków szpitalnych znajdują się czytelne tablice informujące o rozkładzie 

pomieszczeń. Na korytarzach znajdują się krzesła, ściany zaopatrzono w pochwytu 

ułatwiające osobom ze szczególnymi potrzebami łatwe przemieszczanie się. W każdym 

budynku znajduje się węzeł higieniczno-sanitarny przystosowany do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

Do budynków WCN  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
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W WCN obowiązują wewnętrzne procedury zapewniające bezpieczną ewakuację z budynku 

wszystkim osobom się w nim znajdującym, w tym ze szczególnymi potrzebami. Procedury 

zapisane są w Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego i są dostępne w każdym oddziale.  

W zakresie nieokreślonym powyżej oraz dotyczącym dostępności architektonicznej  WCN w 

Kościanie zapewnia dostęp alternatywny polegający w szczególności na zapewnieniu osobie 

ze szczególnymi potrzebami wsparcia pracowników WCN. W tym celu o pomoc należy 

zwrócić się do pracownika portierni, która czynna jest całą dobę we wszystkie dni roku. 

Pracownik portierni zorganizuje wsparcie konkretnego pracownika oddziału, czy miejsca, do 

którego ma zamiar udać się osoba ze szczególnymi potrzebami.  

W latach 2021-2024 proponuje się podjęcie w szczególności niżej wymienionych działań w 

zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez WCN 

w Kościanie:  

a) rozpoczęcie przebudowy oddziału psychiatrycznego Willa IV w celu dostosowania go 

do potrzeb dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, tu w szczególności w 

zakresie wybudowania windy, dostosowania ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych oraz właściwego oznakowania; 

b) przebudowa wejścia do budynku statystyki medycznej w sposób umożliwiający 

pokonanie bariery architektonicznej w postaci schodów poprzez zamontowanie 

podnośnika lub wykonanie pochylni lub zmiana dotychczasowej lokalizacji 

pomieszczeń statystyki medycznej i przeniesienie do budynku posiadającego łatwy 

dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami; 

c) wybudowanie windy w oddziale psychiatrycznym w Siekowie i dostosowanie go do 

potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami; 

d) zorganizowanie w budynkach informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób 

wizualny i dotykowy lub głosowy. 

 

 

2. Analiza stanu zapewnienia dostępności cyfrowej osobom ze szczególnymi 

potrzebami przez WCN w Kościanie oraz planowane działania w zakresie poprawy 

realizacji zadań w zakresie dostępności w latach 2021-2024. 

 

WCN w Kościanie zapewnia dostępność cyfrową, w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 

2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych, przez częściowe spełnienie przez stronę internetową www.wcn-koscian.pl i/lub 

BIP wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2. 

Potwierdzeniem częściowego spełnienia wymagań w zakresie dostępności cyfrowej jest 

opublikowana na stronie internetowej www.wcn-koscian.pl deklaracja dostępności, o której 

mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niedomagania w tym zakresie odnoszą się do : 

a) większość zamieszczonych na stronie materiałów nie posiadają napisów lub wersji 

migowej dla osób głuchych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przepisów nie 

stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 roku. 

b) nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo, 
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c) nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo. 

 Strona internetowa WCN jest responsywna na urządzeniach mobilnych. Na stronie można 

korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

W zakresie nieokreślonym powyżej, WCN w Kościanie  zapewnia dostęp alternatywny 

polegający w szczególności na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami możliwości 

kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną z pracownikami WCN w Kościanie.  

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 

kontaktową jest: Piotr Zborowski, email: de@wcn-koscian.pl. Kontaktować można się także 

dzwoniąc na numer telefonu 65 511 51 03. Tą samą drogą można składać wnioski 

o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem 

zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich 

elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu 

dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie 

zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno 

zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację 

mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania 

informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla 

niej sposób przedstawienia tej informacji. 

W latach 2021-2024 proponuje się podjęcie w szczególności niżej wymienionych działań w 

zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez WCN 

w Kościanie polegające na: 

 dostosowaniu stron internetowych poprzez nagranie  treści w języku migowym 

w postaci pliku wideo; 

 pełne dostosowanie treści stron do odczytu maszynowego. 

 

3. Analiza stanu zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej osobom ze 

szczególnymi potrzebami przez WCN w Kościanie oraz planowane działania w zakresie 

poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności w latach 2021-2024. 

Osoby ze szczególnymi potrzebami załatwiający sprawę w WCN w Kościanie mogą 

kontaktować się z pracownikami telefonicznie oraz we wskazanej przez siebie formie takiej 

jak przez np. za pomocą wiadomości e-mail, faksem, pisemnie lub ukazując treść komunikatu 

na urządzeniu elektronicznym.  

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. W Izbie Przyjęć znajduje się 

lista osób znających język migowy. Osoba ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać z 

pomocy pracowników Izby Przyjęć w tym zakresie. Izba czynna jest całą dobę.  

mailto:de@wcn-koscian.pl
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Osoby ze szczególnymi potrzebami zgłaszają swoje sprawy w sekretariacie dyrektora lub 

bezpośrednio w miejscu przebywania. Pracownicy WCN dołożą wszelkich starań, aby w 

sposób należyty zadbać o komfort, dyskrecję i poczucie bycia szanowanym osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

W latach 2021-2024 proponuje się podjęcie w obszarze informacyjno-komunikacyjnej niżej 

wymienionych działań w zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami przez WCN:  

a) zapewnienie obsługi za pomocą tłumacza-przewodnika; 

b) zaopatrzenie miejsc obsługi osób słabosłyszących w urządzenia lub środki techniczne 

takie jak pętle indukcyjne, systemy FM, systemy Bluetooth; 

c) wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe.  

 

4. Harmonogram działań wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 

kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych na lata 2021-2024: 

L.p. Zakres czynności Podstawa prawna 
Termin realizacji 

działania 

1. 
Zapewnienie dostępności cyfrowej stron 

internetowych WCN w Kościanie 

art. 73 pkt 1 lit. b 

ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o 

zapewnianiu 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami 

do dnia 23 września 

2021 r. 

2. 

Publikacja w BIP oraz na stronie 

internetowej WCN danych 

kontaktowych koordynatorów do spraw 

dostępności 

art. 14 ust. 1 oraz 

ust. 5 ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami 

Niezwłocznie 

3. 

Publikacja planu działania na rzecz 

poprawy zapewniania dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami w 

BIP  na lata 2021-2024 

art. 14 ust. 2 pkt 2 

oraz ust. 5 ustawy z 

dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami 

I kwartał 2021r. 

4. 

Opracowanie raportu o stanie 

zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami oraz 

przedłożenie Wojewodzie 

art. 11 ust.1 ustawy 

z dnia 19 lipca 2019 

r. o zapewnianiu 

dostępności osobom 

pierwszy raport do 

dnia 31 marca 2021 

r.; kolejne co 4 lata, 

najpóźniej do dnia 31 
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Wielkopolskiemu; publikacja raportu w 

BIP oraz na stronie internetowej WCN w 

Kościanie 

ze szczególnymi 

potrzebami 

marca danego roku 

5. 
Przegląd i aktualizacja deklaracji 

dostępności cyfrowej 

art. 11 ustawy z dnia 

4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności 

cyfrowej stron 

internetowych i 

aplikacji mobilnych 

podmiotów 

publicznych 

do dnia 31 marca 

każdego roku; 

niezwłocznie w 

każdym przypadku, 

gdy strona 

internetowa podlega 

zmianom mogącym 

mieć wpływ na jej 

dostępność cyfrową 

6. 

Realizacja zadań publicznych 

finansowanych z udziałem środków 

publicznych lub udzielania zamówień 

publicznych podmiotom innym niż 

podmioty publiczne, w przypadku 

zlecania lub powierzania, wymaga 

określenia w treści umowy warunków 

służących zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami w 

zakresie tych zadań publicznych lub 

zamówień publicznych, z 

uwzględnieniem minimalnych wymagań, 

o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami; dostęp alternatywny jest 

traktowany jako sytuacja wyjątkowa 

art. 4 ust. 3 ustawy z 

dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami 

od dnia 6 września 

2021 r. 

7. 

Zapewnienie trybu rozpatrywania 

wniosków o zapewnienie dostępności 

architektonicznej oraz informacyjno-

komunikacyjnej 

rozdział 4 ustawy z 

dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami 

od dnia 6 września 

2021 r. 

 

Koordynator do spraw dostępności 

Piotr Zborowski 


