
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 

rok 2021 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Kaźmierzu 

 

 

 
Data sporządzenia: 22.03.2021 r. 

Dokument opracował: Michał Skrzypczak – Koordynator ds. dostępności 

Dokument zatwierdził: Jaromir Zieliński – Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kaźmierzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020, poz. 1062 ze 

zm.) przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na rok 2021 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Kaźmierzu (w skrócie - Plan działań). 

Opracowany Plan działań ma na celu wykazanie zgodności z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa, a w szczególności zdiagnozowanie obszarów, które wymagają działań 

korygujących na rzecz ww. osób.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na rok 2021 w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kaźmierzu. 

 

 

L.p. Zakres działalności Sposób realizacji Czas realizacji 

1. Deklaracji dostępności na 

stronie internetowej oraz BIP  

Zamieszczenie Deklaracji 

dostępności na stronie 

internetowej oraz BIP 

Luty 2020 

2. Wyznaczenie koordynatora 

ds. dostępności 

Zarządzenie Kierownika o 

wyznaczeniu koordynatora ds. 

dostępności 

Wrzesień 2020 

3. Przekazanie do publicznej 

wiadomości danych 

kontaktowych koordynatora 

ds. dostępności 

Zamieszczenie na stronie 

internetowej oraz BIP danych 

kontaktowych koordynatora ds. 

dostępności 

Wrzesień 2020 

4. Przekazanie danych 

koordynatora ds. 

dostępności na wskazane 

adresy e-mail 

Zgłoszenie danych koordynatora 

ds. dostępności poprzez 

dedykowane adresy e-mail 

Październik 

2020 

5. Dokonanie analizy w zakresie 

dostępności 

architektonicznej. 

Podjęcie działań związanych z 

przystosowaniem pomieszczenia 

biurowego znajdującego się na 

parterze budynku dla osób ze 

szczególnymi potrzebami oraz 

podanie informacji do publicznej 

wiadomości po zakończenie prac. 

Marzec do 

sierpień 2021 

6. Dokonanie analizy w zakresie 

dostępności cyfrowej. 

Strona internetowa oraz strona BIP 

są częściowo zgodne. 

Można korzystać ze standardowych 

skrótów klawiaturowych. 

Fotografie nie posiadają tekstu 

alternatywnego. Część plików pdf 

nie jest dostępna cyfrowo (są to 

skany dokumentów).  

Uzupełnianie fotografii oraz 

dokumentów pdf nastąpi wyłącznie 

w zakresie tych najbardziej 

znaczących. 

Marzec do 

grudzień 2021 



7. Dokonanie analizy w zakresie 

dostępności informacyjno-

komunikacyjnej. 

Umieszczenie na stronie 

internetowej informacji o zakresie 

działalności GOPS w formie tekstu 

odczytywanego maszynowo, jako 

informacji w tekście łatwym do 

czytania (ETR) oraz jako nagrania 

wideo w PJM. 

Marzec 2021 

8. Sporządzenie raportu o 

stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Wypełnienie raportu o stanie 

zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami za 

pośrednictwem portalu GUS. 

Marzec 2021 
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