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Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności MOPS Siemianowice Śląskie osobom ze szczególnymi potrzebami 

na lata 2021 - 2024 

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 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

 

 

L.p. Zakres działań Osoba/komórka 

organizacyjna 

odpowiedzialna 

za realizację 

zadania 

Sposób realizacji Przewidywany 

termin realizacji 

1. Publikacja danych 

kontaktowych koordynatora ds. 

dostępności oraz przyjętego 

planu działania na rzecz 

poprawy zapewnienia 

dostępności. 

Koordynator ds. 

dostępności. 

Publikacja informacji na stronie internetowej BIP 

MOPS Siemianowice Śl. 

 

 

 

 

do 10. 03. 2021 r. 

2. Przeprowadzenie analizy stanu 

zapewnienia dostepności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie 

dostępności architektonicznej. 

Koordynator ds. 

dostępności oraz 

członek zespołu 

ds. dostępności 

architektonicznej. 

Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej 

w budynku MOPS oraz jednostkach mu podległych, 

zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

 

do 25. 03. 2021 r. 

3. Przeprowadzenie analizy stanu 

zapewnienia dostepności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie 

dostępności cyfrowej. 

Koordynator ds. 

dostępności oraz 

członek zespołu 

ds. dostępności 

cyfrowej. 

Przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej strony 

internetowej MOPS oraz stron internetowych jednostek 

mu podległych, zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy o 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

 

 

do 25. 03. 2021 r. 

 

4. Przeprowadzenie analizy stanu Koordynator ds. Przeprowadzenie audytu dostępności informacyjno –  



zapewnienia dostepnośsci 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie 

dostępności informacyjno – 

komunikacyjnej. 

dostępności oraz 

członek zespołu 

ds. dostępności 

informacyjno – 

komunikacyjnej. 

komunikacyjnej w MOPS oraz jednostkach mu 

podległych, zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy o 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

 

 

do 25. 03. 2021 r. 

 

 

 

5. Wdrażanie działań  mających 

na celu poprawę zapewnienia  

dostępności architektonicznej, 

cyfrowej oraz informacyjno – 

komunikacyjnej, na rzecz osób 

ze szczególnymi potrzebami. 

Koordynator ds. 

dostępności oraz 

zespół ds. 

dostępności. 

Wprowadzanie rekomendacji wynikających z 

wniosków opracowanych na podstawie 

przeprowadzonych audytów. 

W przypadku, gdy nie ma możliwości zapewnienia 

dostępności, zaproponowany zostanie dostęp 

alternatywny, zgodnie z art. 7 ustawy o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

 

realizacja w całym 

okresie działania 

 

6. Monitorowanie działalności 

MOPS i jednostek mu 

podległych, w zakresie 

zapewniania dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

Koordynator ds. 

dostępności oraz 

zespół ds. 

dostępności. 

Bieżąca analiza potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

Podejmowanie działań mających na celu usuwanie 

barier i zapobieganie ich powstawaniu. 

Prowadzenie bezpośrednich spotkań ze specjalistami 

ds. informatyki, branży budowlanej, sanitarnej itp.  

 

 

realizacja w całym 

okresie działania 

7. Uzyskanie danych zbiorczych 

do raportu o stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Koordynator ds. 

dostępności. 

Uzyskanie danych o stanie zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami, z 

uwzględnieniem uwag odnoszących się do 

stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności 

oraz zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości. 

 

 

do 26. 03. 2021 r. 

 

 

8. Sporządzenie raportu o stanie 

zapewnienia dostępności, 

zgodnie z art. 11 ustawy o 

zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

Koordynator ds. 

dostępności. 

Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia 

Dyrektorowi MOPS Siemianowice Śląskie. 

Publikacja raportu na stronie internetowej BIP MOPS. 

Przesłanie raportu do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach. 

 

 

do 31. 03. 2021 r. 

 

 
 


