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

GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADGOSZCZY 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 p. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 
 

Lp. Zakres działalności Realizujący 
zadania 

wynikające z 
art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Termin 

1 Wyznaczenie koordynatora ds. 

dostępności  osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Kierownik 

Gminnego 

Ośrodka 

Pomocy 

Społecznej 

Wydanie zarządzenia Kierownika Wrzesień 2020 

1 Analiza stanu pomieszczeń 

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Radgoszczy pod 

względem dostosowania do 

potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami wynikającym z 

przepisów ustawy. 

Koordynator Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy na 

rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

Podanie do publicznej wiadomości w BIP planu działania na rzecz 

poprawy dostępności 

Wrzesień  2020 

2 Dokonanie analizy w zakresie 

dostępności alternatywnej w 

przypadku braku możliwości 

zapewnienia dostępności dla osób 

ze szczególnymi potrzebami ze 

względu na ograniczenia 

techniczne i prawne. 

Koordynator Podanie na stronie internetowej BIP- GOPS Radgoszcz  informacji wynikającej 

z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego np.; 

zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub 

zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych 

technologii ( zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej) 

Cały okres działania 

3 Monitorowanie działań w 

zakresie poprawy dostępności 

Koordynator Współpraca z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Radgoszczy w zakresie poprawy dostępności 

Cały okres działania 



4 Wspieranie osób ze szczególnymi 

potrzebami do dostępności w 

zakresie: 

 architektonicznym, 

 cyfrowym’ 
 informacyjno - 

komunikacyjnym 

Koordynator Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP GOPS Radgoszcz  informacji 

adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze 

szczególnymi potrzebami, dostosowanie strony internetowej GOPS Radgoszcz do 
standardu WCAG2.1, 

Październik 2020 r. 

5 Dokonanie samooceny pod 

kątem dostosowania 

administrowanych pomieszczeń 

do minimalnych wymagań 

dotyczących 

dostępności 

Koordynator Sporządzenie deklaracji dostępności, ze wskazaniem na wymagania w 

wymiarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym wynikające z 

zapisów art. 6 ustawy 

Październik 2020 r. 

6 Monitorowanie działalności 

GOPS Radgoszcz, o której mowa 

w art.14 st.1 ustawy o 

zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator Przesłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji oraz bezpośrednie 

spotkania w siedzibie ośrodka z udziałem m. innymi informatyka 

Dwa razy do roku, do 31 

maja i do 30 listopada lub w 

razie konieczności 

wynikającej ze zmiany 

przepisów 

      

     

     

     

     

  7 Uzyskanie danych do raportu Koordynator Zgromadzenie danych w zakresie stwierdzonych przeszkód w dostępności dla osób 

ze szczególnymi potrzebami oraz możliwości ich usunięcia 

Marzec 2021 

8 Sporządzenie raportu o stanie 

zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami 

Koordynator Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Radgoszczy 

31 marca 2021 r. 

 

              Podpis koordynatora:                                                                                                                                         Zatwierdził: 

…………………………………………….                                                                              ………………………………………………………………… 


