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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 Sposób realizacji 

Realizujący 

zadania 

 

Termin 

1. Powołanie Koordynatora  

do spraw dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami  

Wydanie zarządzenia Kierownik 

Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w 

Żarkach 

Wrzesień 
2020 

2. Przekazanie do publicznej 

wiadomości danych 

koordynatora ds. 

dostępności  

Zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej opszarki.pl 

oraz w BIP 

Koordynator 

Kierownik 

Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

 

Wrzesień 
2020 

3. Dokonanie analizy 

możliwości dostosowania 

obiektu Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej  do zakresu 

minimalnych wymagań 
służących zapewnieniu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

oraz ewentualnych 

przeciwwskazań ze 

względów technicznych 

i prawnych   

Przeprowadzenie  

wewnętrznego audytu w 

zakresie dostępności 

architektonicznej i 

informacyjno-komunikacyjnej 

dla osób ze szczególnymi 

potrzebami  

Koordynator  

Kierownik 

Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej  

Luty 2021 

4. Dokonanie diagnozy 

w zakresie dostępności 

alternatywnej w 

budynku Miejsko- 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej  

Wskazanie sposobów 

zapewnienia wsparcia osobom 

ze szczególnymi potrzebami w 

niezbędnym zakresie 

dla tych osób poprzez np.  

zapewnienie wsparcia innej 

osoby lub zapewnieniu wsparcia 

technicznego, w tym 

wykorzystania nowoczesnych 

technologii  (zapewnienie 

kontaktu telefonicznego, za 

pomocą środków komunikacji 

elektronicznej) 

Koordynator  

 

 

Realizacja 

w całym 

okresie 

działania 

koordynato

ra 

5. Przedłożenie do 

zatwierdzenia Planu 

działania na rzecz 

poprawy dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata 2020-

2021 

Zatwierdzenie przez Kierownika 

Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej planu 

działania na rzecz poprawy 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na lata 

2020-2021 

Koordynator 

 

Do 31 

marca 2021 

6. Podanie Planu działania na Udostępnienie planu działania Koordynator Do 31 



rzecz poprawy dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami do publicznej 

wiadomości 

na rzecz poprawy dostępności  

osobom ze szczególnymi 

potrzebami do publicznej 

wiadomości na stronie 

internetowej Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

opszarki.pl oraz BIP 

 marca 2021 

7. Przygotowanie raportu 

o stanie dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami  

 

Przygotowanie raportu na 

podstawie działań koordynatora 

i  do spraw dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami  

Koordynator Do 31 

marca 2021 

8. Przedłożenie raportu 

o stanie dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami do  

zatwierdzenia  

 

Przekazanie raportu do  

zatwierdzenia Kierownikowi 

Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej  

Koordynator Do 31 

marca 2021 

9. Przekazanie raportu 

o stanie dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Przekazanie raportu o stanie 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Wojewodzie Śląskiemu 

 

Koordynator Do 31 

marca 2021 

10. Podanie raportu o stanie 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

do publicznej wiadomości 

Opublikowanie raportu o stanie 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na 

stronie internetowej Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  opszarki.pl oraz BIP 

Koordynator 

 

Do 31 

marca 2021 

11. Monitorowanie 

działalności Miejsko-

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej  

w zakresie dostępności  

Współpraca z  Kierownikiem w 

zakresie poprawy dostępności  

Koordynator   Realizacja 

w całym 

okresie 

działania 

koordynato

ra 

12. Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami 

w zakresie : 

1. Architektonicznym 

2. Cyfrowym 

3. Informacyjno-

Komunikacyjnym 

 

Wprowadzenie działań 
mających na celu ułatwienie 

dostępu architektonicznego , 

cyfrowego oraz informacyjno-

komunikacyjnego 

Koordynator 

Administrator 

systemów 

informatycznych  

 

 Realizacja 

w całym 

okresie 

działania 

koordynato

ra 

 


