
Lp. Zakres działania
Osoba/ komórka 

realizująca
Sposób realizacji zadania Czas realizacji zadania

1.

Powołanie i przekazanie do publicznej 

wiadomości danych osoby wyznaczonej do 

współpracy z Koordynatorem ds. Dostępności        

Kierownik GOPS, 

Informatyk

Zamieszczenie informacji na stronie 

internetowej.                                                       
Grudzień 2020r.

Osoba wyznaczona do 

współpracy z 

Koordynatorem ds. 

Dostępności                             

Przeprowadzenie przeglądu obiektu pod 

względem dostępności 

architektonicznej oraz informacyjno-

komunikacyjnej

Informatyk

Przeprowadzenie analizy w zakresie 

dostępności cyfrowej strony 

internetowej GOPS

3. 

Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Osoba wyznaczona do 

współpracy z 

Koordynatorem ds. 

Dostępności        

Opracowanie planu działania, 

przekazanie do zatwierdzenia 

Kierownikowi GOPS. Umieszczenie 

planu działanie na stronie internetowej. 

Grudzień 2020r.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W GMINNYM OŚRODKU 

POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBEM WIELKIM NA LATA 2020-2021

Dokonanie samooceny pod kątem dostosowania 

do minimalnych wymagań dotyczących 

dostępności. 

2. Grudzień 2020r.



4. 

Dokonanie analizy w zakresie dostępności 

alternatywnej w przypadku braku możliwości 

zapewnienia dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami ze względu na 

ograniczenia techniczne i prawne

Osoba wyznaczona do 

współpracy z 

Koordynatorem ds. 

Dostępności             

Podanie do publicznej wiadomości na 

stronie GOPS Dębe Wielkie, informacji 

wynikających z art. 7 ustawy o 

zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami ze 

wskazaniem dostępu alternatywnego 

np. wsparcie wyznaczonej osoby, 

wsparcia technicznego, wprowadzenie 

organizacji podmiotu publicznego, 

umożliwiającej realizację potrzeb osób 

ze szczególnymi potrzebami

Styczeń 2021r.

Osoba wyznaczona do 

współpracy z 

Koordynatorem ds. 

Dostępności                    

Ustalenie harmonogramu działań na 

rzecz poprawy dostępności 

architektonicznej, informacyjno-

komunikacyjnej oraz określenie 

środków finansowych

Informatyk przy 

wsparciu osoby 

wyznaczonej do 

współpracy z 

Koordynatorem ds. 

Dostępności             

Ustalenie harmonogramu przebudowy 

strony internetowej GOPS do standardu 

WCAG oraz określenie środków 

finansowych

Osoba wyznaczona do 

współpracy z 

Koordynatorem ds. 

Dostępności             

Przygotowanie zestawienia danych do 

raportu w zakresie realizacji ustawy o 

zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami
Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Marzec 2021r.

Ustalenie działań z zakresu poprawy dostępności 

architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej 

w budynku oraz cyfrowej - strony internetowej 

GOPS 

Luty 2021r.5.

6.



Informatyk
Umieszczenie raportu na stronie 

internetowej GOPS

Osoba wyznaczona do 

współpracy z 

Koordynatorem ds. 

Dostępności        

Działania mające na celu zapewnienie 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami wynikające z zapisów art. 6 

ustawy o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami

Informatyk przy 

wsparciu osoby 

wyznaczonej do 

współpracy z 

Koordynatorem ds. 

Dostępności             

Dostosowanie strony internetowej 

GOPS do standardów WCAG

8.
Monitorowanie wdrożenia planu na rzecz 

poprawy dostępności

Osoba wyznaczona do 

współpracy z 

Koordynatorem ds. 

Dostępności        

Monitorowanie realizacji przyjętych 

programów działania. Przygotowanie 

raportu z wdrożenia dostępności.

Realizacja w całym 

okresie działania 

Sporządził:  Magdalena Jakubicka dn. 30.12.2020r.

Zatwierdził: Dorota Janzer-Dąbrowska dn. 30.12.2020r.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do 

dostępności w zakresie architektonicznym, 

cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym

7.
Realizacja w całym 

okresie działania 

Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Marzec 2021r.6.


