
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata 2020 – 2021 

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 ze zmianami) 

ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami: 

1. Powołanie Koordynatora do spraw dostępności. Zamieszczenie informacji na stronie 

BIP. 

Termin realizacji: wrzesień 2020r. 

 
2. Analiza stanu obiektu PCPR w Kępnie pod względem dostosowania do potrzeb osób 

ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy.  

Termin realizacji: grudzień 2020r. 

 
3. Dostosowanie strony BIP do wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i 

informacyjno – komunikacyjnej. 

Termin realizacji: grudzień 2020r. 

 

4. Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021.  

Termin realizacji: styczeń 2021r. 

 
5. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: 

architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Podanie do publicznej 

wiadomości na stronie BiP informacji adresowych i kontaktowych podmiotów 

wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 

ustawy.  

Termin realizacji: realizacja w całym okresie 

 
6. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, 

technicznych lub prawnych, Urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie 

ze szczególnymi potrzebami.   

Termin realizacji: bieżące monitorowanie 

 

7. Przegląd stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym – 

współpraca z Koordynatorem ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Kępnie. 

Termin realizacji: luty-marzec 2021r.  

 

8. Sporządzenie  raportu  o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy.  

Termin realizacji: do 31 marca 2021r.  



 

9. Dostosowanie strony internetowej do wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i 

informacyjno – komunikacyjnej. 

Termin realizacji: do 31 grudnia 2021r.  

 

 

Sporządziła: /-/ Małgorzata Kunc - Inspektor  

Zatwierdziła: /-/ Zuzanna Puchalska - Dyrektor PCPR w Kępnie 


