
 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

NA LATA 2020 - 2022 

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 2020 r. poz. 1062, z późn. 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 Powołanie koordynatora   

ds. dostępności oraz 

opracowanie planu 

działania na rzecz poprawy 

dostępności w Jednostce. 

Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy 
Rodzinie w Strzelcach 
Opolskich 

Podanie do publicznej 

wiadomości informacji         

o powołaniu koordynatora 

ds. dostępności – 

Zarządzenie nr 22/2020       

z dnia  30 września 2020 r. 

Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie                             

w Strzelcach Opolskich       

w sprawie wyznaczenia 

koordynatora                     

ds. dostępności. 

Wyznaczenie 

koordynatora 

30.09.2020 

 

 

2 Opracowanie planu 

działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata      

2020-2021, o którym mowa 

w art.14 ust.2 pkt 2 ustawy 

z dnia 19 lipca 2019 r.         

o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami, przekazanie   

do zatwierdzenia 

Dyrektorowi PCPR              

w Strzelcach Opolskich. 

Koordynator Na podstawie art. 14           

w związku z art. 6 ustawy    

z dnia 19 lipca 2019             

o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1062 ze zm.) ustala się 

plan działania.  

Plan działania 

31.10.2020 

3 Analiza stanu budynku 

PCPR w Strzelcach 

Opolskich pod względem 

dostosowania do potrzeb 

Koordynator Oszacowanie wartości 

przedsięwzięć                       

i zaplanowanie ich               

31.12.2020 



osób ze szczególnymi 

potrzebami, tak by spełniał 

minimalne wymagania 

służące zapewnieniu 

dostępności osobom         

ze szczególnymi 

potrzebami wynikające        

z przepisów – art. 6 ustawy 

z dnia 19 lipca 2019           

o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1062 ze zm.)   

w budżecie na lata        

2021 -  2022. 

4 Wspieranie osób                

ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie 

dostępności: 

1) architektonicznej 
2) cyfrowej 
3) informacyjno- 

komunikacyjnej 

Koordynator Przyjmowanie uwag, opinii    

i sugestii dotyczących 

dostępności 

architektonicznej, cyfrowej, 

informacyjno-

komunikacyjnej. Osoby       

ze szczególnymi 

potrzebami, ich rodziny          

i opiekunowie oraz inni 

beneficjenci mogą zgłaszać 

propozycje nowych 

rozwiązań dla polepszenia 

dostępności na bieżąco 

przez cały rok.  

Realizacja       

w całym 

okresie 

działania 

5 Dokonanie diagnozy            

w zakresie dostępności 

alternatywnej. 

Koordynator Działania mające na celu 

ułatwienie dostępu 

architektonicznego, 

cyfrowego i informacyjno- 

komunikacyjnego. 

Zapewnienie osobie           

ze szczególnymi 

potrzebami wsparcia innej 

osoby lub zapewnienia 

wsparcia technicznego,       

w tym wykorzystanie 

technologii w zapewnieniu 

kontaktu telefonicznego, 

wiadomości tekstowych 

SMS, korespondencyjnego        

za pomocą komunikacji 

elektronicznej, maila, 

systemu SOW 

(umożliwienie składania 

wniosków osobom 

niepełnosprawnym             

na dofinansowania             

ze środków PFRON          

bez wychodzenia z domu       

31.01.2021 



za pomocą bezpłatnej 

aplikacji Systemu Obsługi 

Wsparcia). 

6 Zebranie danych               

do raportu zbiorczego         

o zachowaniu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

Koordynator Uzyskanie danych               

w zakresie realizacji uwag 

odnoszących się                

do stwierdzonych 

istniejących przeszkód        

w dostępności osobom      

ze szczególnymi 

potrzebami i zaleceń 

dotyczących usunięcia tych 

wad. 

28.02.2021 

7 Przesłanie danych             

do Raportu Zbiorczego        

do Starostwa Powiatowego                    

w Strzelcach Opolskich. 

Koordynator Sporządzenie raportu           

i przesłanie danych            

do Koordynatora               

ds. dostępności                   

w Starostwie Powiatowym 

w Strzelcach Opolskich.  

 

31.03.2021 

8 Zapewnienie informacji       

na temat rozkładu 

pomieszczeń w budynku 

PCPR w sposób wizualny    

i dotykowy lub głosowy. 

Koordynator Umieszczenie w budynku 

PCPR tablic z rozkładem 

pomieszczeń (kontrastowy 

druk, powiększony druk                 

z informacjami                      

w alfabecie Braila              

dla osób niewidomych                           

i słabowidzących). 

31.12.2021 

9 Obsługa osób 

słabosłyszących. 

Koordynator Zakup i instalacja urządzeń 

wspomagających słyszenie: 

pętli indukcyjnej                     

lub systemu FM. 

Koniec roku 

2021/ lub 

początek roku 

2022 

 

Opracował: Koordynator ds. dostępności                                       Zatwierdził: Dyrektor PCPR 

                                                                                       

31.10.2020                                                                                   31.10.2020 

 


