
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE 

SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

NA LATA 2022 – 2025 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZENEJ W BRANICACH 

Na podstawie  art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) 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. Analiza stanu obiektu  Urzędu Gminy Branice 
pod względem dostosowania do potrzeb 

osób ze szczególnymi potrzebami 

wynikającym z przepisów ustawy 

Osoba 

wyznaczona 

przez 

kierownika 

jednostki 

Opracowanie planu działania, 

przekazanie opracowanego planu do 

zatwierdzenia 
Wójtowi Gminy Branice 

Zrealizowano  do 

dnia 
31.12.2020 r. 

 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

koordynatora 

2. Dokonanie samooceny i analizy pod kątem 

dostosowania obiektu do minimalnych 

wymagań dotyczących dostępności. 

Dokonanie analizy w zakresie dostępności 

alternatywnej w przypadku braku 

możliwości zapewnienia dostępności dla 

osób ze szczególnymi potrzebami ze względu 

na ograniczenia techniczne i prawne 

 Osoba 

wyznaczona 

przez 

kierownika 

jednostki 

Sporządzenie deklaracji dostępności ze 

wskazaniem na wymagania                     

w wymiarze architektonicznym, 

cyfrowym, informacyjno-

komunikacyjnym wynikające z zapisów 

art. 6 ustawy 
Podanie do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej jednostki  lub  BIP, 
informacji wynikającej z zapisów art. 7 

ustawy ze wskazaniem dostępu 

alternatywnego np.: zapewnienie 

wsparcia wyznaczonej osoby. 

Zrealizowano do 

31.01.2021 r. 

 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

koordynatora 

5. Monitorowanie działalności jednostki celem 

zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Osoba 

wyznaczona 

przez 

kierownika 

jednostki 

Analiza potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami  w zakresie obsługi 

prowadzonej przez Urząd Gminy Branice: 

1. Analiza zgłoszeń dokonanych 

bezpośrednio przez te osoby, 

2. Podejmowanie działań w zakresie 

minimalizacji barier dla osób ze 

szczególnymi potrzebami                   

w kontekście możliwości 

technicznych  i finansowych 

jednostki. 

 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

koordynatora 



6. Uzyskanie danych zbiorczych do raportu Osoba 

wyznaczona 

przez 

kierownika 

jednostki 

Uzyskanie danych w zakresie realizacji 

uwag odnoszących się do 

stwierdzonych istniejących przeszkód w 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami i zaleceń dotyczących 

usunięcia tych wad 

Zrealizowano 

28.02.2021 r. 

 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

koordynatora 

7. Sporządzenie raportu Osoba 

wyznaczona 

przez 

kierownika 

jednostki 

Przekazanie sporządzonego 

raportu do zatwierdzenia 

Wójtowi Gminy Branice a 

następnie podanie jego treści 

do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej lub 

stronie BIP prowadzonej dla 

jednostki  

- Pierwszy raport 

sporządzony w 

terminie do 

31.03.2021r, - 

Kolejny — w 

terminach 

przewidzianych 

w Ustawie (art. 

11 Ustawy). 

 

Data sporządzenia: 29.10.2021 r. 

Podpis osoby wyznaczone w jednostce: 

 

 

                                                                                                                                                       Zatwierdził: 

  


