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Podstawa prawna 

Art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1062 ze zm.) 

 

Harmonogram działań 

 
Zakres działalności 

 

Czas 
realizacji 

 
Niezbędne działania 

 
Osoba odpowiedzialna 

 
Koszt 

 
Dostępność architektoniczna 

 
Stworzenie regulacji 
dotyczących przebywania na 
terenie Ośrodka psa 
asystującego, psa przewodnika. 

2022-2023 Opracowanie standardu zachowań 
w sytuacji konieczności 
przebywania w budynku Ośrodka 
osoby z psem asystującym/psem 
przewodnikiem. 

Koordynator ds. 
dostępności 

Działanie bezkosztowe 

Dostosowanie czytelności 
informacji w przestrzeni 
budynku w wysokim kontraście 
oraz w sposób unikający odbicia 
światła zarówno dziennego jak i 
sztucznego 

2022-2023 Opracowanie informacji o nazwach 
referatów oraz nazwiska 
urzędników i ich funkcje z 
wykorzystaniem dużych, czytelnych 
liter oraz bezszyfrowej czcionki. 
Informacje powinny być 
umieszczone na tle o wysokim 
kontraście oraz w sposób unikający 
odbicia światła zarówno dziennego 
jak i sztucznego. 

Koordynator ds. 
dostępności. Wybrane 
osoby 

Działanie bezkosztowe 



Montaż systemu 
przywoławczego w toalecie dla 
osób niepełnosprawnych. 

2022-2023 Przeprowadzenie zapytania na 
dostawę i instalację wybranego 
systemu przywoławczego. 
Instalacja i odbiór. 

Koordynator ds. 
dostępności. Wyznaczone 
osoby 

ok. 1 000 zł 

Kontrastowe oznaczenie 
schodów 

2022 Naklejenie na pierwszy i ostatni 
stopień schodów kontrastującej 
taśmy, np. w kolorze czarnym i 
żółtym. 

Koordynator ds. 
dostępności. Wyznaczone 
osoby 

ok. 100 zł 

 
Dostępność cyfrowa 

 
Dostosowanie wszystkich 
dokumentów elektronicznych 
do wymagań ustawy z dnia 4 
kwietnia 2019r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych. 

2021-2024 Opublikowanie własnej strony 
www oraz portalu BIP, 
wyposażonej w zaawansowane 
narzędzia umożliwiające 
dostępność dla osób 
niepełnosprawnych oraz w pełni 
zgodnej z przepisami prawa w 
zakresie konstrukcji i redakcji. 

Wyznaczone osoby Koszt już poniesiony, 
zadanie w trakcie 
realizacji 

 
Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

 
Zakup przenośnej pętli 
indukcyjnej 

2022-2023 Przeprowadzenie zapytania na 
zakup oraz dostawę wybranego 
systemu wspomagającego 
słyszenie, 
Odbiór, 

Koordynator ds. 
dostępności.  
Wybrane osoby 

ok. 2 000 zł 



Umieszczenie na stronie www 
informacji o uruchomieniu danego 
systemu. 

Stworzenie procedury na 
wniosek o kontakt w formie 
jakiej oczekuje od Ośrodka 
osoba ze szczególnymi 
potrzebami. 

Działanie 
ciągłe 

Do Koordynatora ds. dostępności 
będą wpływać wnioski z prośbą o 
formę kontaktu oczekiwaną przez 
osoby ze szczególnymi potrzebami. 
Koordynator ds. dostępności 
przekaże wniosek o udzielenie 
informacji w formie preferowanej 
przez osobę ze szczególnymi 
potrzebami. 
 

Koordynator ds. 
dostępności.  
Wybrane osoby 

Działanie bezkosztowe 

Utworzenie własnej strony 
internetowej www Ośrodka oraz 
portalu BIP Ośrodka oraz 
dostosowanie informacji o 
zakresie swojej działalności 
(głównych zadaniach podmiotu) 
w postaci tekstu odczytywanego 
maszynowo, oraz nagrania treści 
w polskim języku migowym 
(PJM) w postaci pliku wideo. 

2021-2024 Opublikowanie strony www oraz 
portalu BIP, wyposażonych w 
zaawansowane narzędzia 
dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. 

Osoby wyznaczone Ujęte w ramach nowej 
strony internetowej 



Zakup i montaż lupy 
powiększającej 

2022-2024 Przeprowadzenie zapytania na 
zakup i montaż lupy powiększającej 
ułatwiającej osobom starszym i 
słabowidzącym czytanie oraz 
wypełnianie dokumentów i druków 
urzędowych. 

Koordynator ds. 
dostępności. Wyznaczone 
osoby 

ok. 2 000 zł 

 
Pozostałe działania prowadzone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie zmierzające do poprawy 

dostępności 
 

Realizacja art. 4 ust. 3 Ustawy Działanie 
ciągłe 

Przygotowanie wewnętrznego 
dokumentu zawierającego zapisy o 
zapewnieniu dostępności, które 
będą stosowane w umowach 
zawieranych przez Ośrodek. 

Koordynator ds. 
dostępności. Wyznaczone 
osoby 

Działanie bezkosztowe 

Realizacja art. 30 Ustawy w 
ramach postępowania 
skargowego 

Działanie 
ciągłe 

Przygotowanie wzoru wniosku o 
zapewnienie dostępności. 
Opracowanie procedury 
przyjmowania i rozpatrywania 
wniosków w ramach postępowania 
skargowego o zapewnienie 
dostępności. 

Koordynator ds. 
dostępności 

Działanie bezkosztowe 

 

 



Monitoring i koordynacja 

Monitoring realizacji Planu prowadzony będzie przez Koordynatora ds. dostępności.  

Zgodnie z zapisami Ustawy art. 11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie co 4 lata, najpóźniej do 31 marca danego 

roku przygotowuje raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zatwierdzi go na 

portalu sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego. Następnie raport zostanie opublikowany na stronie BIP.  

 

 

 

 


