
Lp. Zakres działania
Osoba/ komórka 

realizująca
Sposób realizacji zadania Czas realizacji zadania

1. 

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 oraz 

BIP. 

Styczeń 2022r.

2.

Analiza poprawy dostępności architektonicznej, 

informacyjno-komunikacyjnej w budynku oraz 

cyfrowej - strony internetowej oraz BIP GOPS-u 

w dotychczasowym okresie obowiązywania 

ustawy.

Osoba wyznaczona do 

współpracy z 

Koordynatorem ds. 

Dostępności        

Dokonanie analizy poprawy 

dostępności 
Na bieżąco 

3. 
Realizacja zadań wynikających ze sporządzonej 

analizy

Osoba wyznaczona do 

współpracy z 

Koordynatorem ds. 

Dostępności        

Według potrzeb wynikających z 

analizy
Na bieżąco 

4.

Dokonanie przeglądu i aktualizacji deklaracji 

dostępności strony internetowej oraz BIP GOPS-

u

Osoba wyznaczona do 

współpracy z 

Koordynatorem ds. 

Dostępności        

Wprowadzenie zmian w 

deklaracji dostępności

Do 31 marca każdego roku 

oraz w  każdym przypadku 

zmiany mającej wpływ na 

ich dostępność 

Załącznik do zarządzenia NR ZO 021-25/21 Kierownika Gminnego  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim z dnia 31.12.2021r.

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

OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBEM WIELKIM NA LATA 2022-2024



Przygotowanie zestawienia 

danych do raportu w zakresie 

realizacji ustawy o zapewnieniu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami

Umieszczenie raportu na stronie 

internetowej oraz BIP GOPS-u

6.

Wspieranie osób ze szczególnymi 

potrzebami do dostępności w zakresie 

architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-

komunikacyjnym

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

Realizacja w całym okresie 

działania 

7.
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. 31.12.2021r.

Zatwierdził: Dorota Janzer-Dąbrowska dn. 31.12.2021r. 

Sporządzenie kolejnego raportu o stanie 

zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami

Osoba wyznaczona do 

współpracy z 

Koordynatorem ds. 

Dostępności             

Zgodnie z obowiązującymi 

terminami (art. 11 ustawy)
5.


