
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim 2020- 2021 

 

Lp. Zakres działalności 

Realizujący 

zadania 

wynikające z art. 

6 ustawy 

Sposób realizacji 
Termin 

realizacji 

1. 

Podanie do publicznej 

wiadomości danych 

kontaktowych osoby 

wyznaczonej do pełnienia 

funkcji koordynatora do spraw 

dostępności MOPS oraz 

informacji o zakresie zadań 

Kierownik 

Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej, 

Administrator 

systemu 

informatycznego  

Publikacja informacji 

na stronie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w 

Miasteczku Śląskim 

Wrzesień 2020 r. 

2. 

Sporządzenie planu działania na 

rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na 

lata 2020- 2021 r. 

Koordynator, 

Administrator 

systemu 

informatycznego 

 Opracowanie planu 

działania, 

 Publikacja planu 

działania na stronie  

Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

w Miasteczku 

Śląskim 

Marzec 2021 r. 

3. 

Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami, 

monitorowanie działalności w 

zakresie zapewnienia 

dostępności: 

 architektonicznym 

 cyfrowym 

 informacyjno- 

komunikacyjnym 

Koordynator, 

Administrator 

systemu 

informatycznego 

Publikacja na stronie 

BIP  Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w 

Miasteczku Śląskim  

danych adresowych i 

kontaktowych 

podmiotów 

wspierających osoby ze 

szczególnymi 

potrzebami, 

wynikającymi z 

zapisów art. 6 ustawy ( 

np. dostosowanie 

strony internetowej do 

standardu WCAG 2.1 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

koordynatora  



4. 

Analiza stanu budynku  

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Miasteczku 

Śląskim  pod względem 

dostosowania do potrzeb osób 

ze szczególnymi potrzebami 

wynikającymi z przepisów 

ustawy  

Koordynator  Przegląd stanu 

dostosowania obiektu 

w aspekcie dostępności 

osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami w zakresie 

architektonicznym, 

cyfrowym i 

informacyjno- 

komunikacyjnym 

Luty 2021 r. 

5. 

Dokonanie samooceny pod 

katem sposobów dostosowania 

administrowanego obiektu  

Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Miasteczku 

Śląskim  do minimalnych 

wymagań dotyczących 

dostępności  

Koordynator Sporządzenie deklaracji 

dostępności ze 

wskazaniem na 

wymagania w zakresie 

dostępności  

architektonicznej, 

cyfrowej i 

informacyjno- 

komunikacyjnej, 

wynikające z art. 6 

ustawy 

Luty 2021 r. 

6. 

Dokonanie analizy w zakresie 

dostępności alternatywnej w  

Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Miasteczku 

Śląskim  w przypadku braku 

możliwości zapewnienia 

dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami, ze 

względu na ograniczenia 

techniczne i prawne  

Koordynator Podanie do publicznej 

wiadomości na stronie 

BIP  Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w 

Miasteczku Śląskim  

informacji wynikającej 

z art.7 ustawy ze 

wskazaniem dostępu 

alternatywnego  

Marzec 2021 r. 

7. 

Monitorowanie działalności 

pracy  Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Miasteczku Śląskim, o której 

mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w 

zakresie zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami  

Kierownik MOPS, 

Koordynator  
 Przesyłanie 

możliwymi 

środkami 

niezbędnych 

informacji w 

zakresie potrzeb 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami, 

 Prowadzenie 

bezpośrednich 

spotkań w siedzibie 

z udziałem 

specjalistów 

 Realizacja w 

całym okresie 

działania 



7. 

Sporządzenie raportu 

zbiorczego  

Koordynator  Przekazanie 

sporządzonego 

raportu do 

zatwierdzenia 

Kierownikowi  

Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

w Miasteczku 

Śląskim   

Luty 2021 r. 

8. 

Sporządzenie raportu o stanie 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami  

Koordynator, 

Administrator 

systemu 

informatycznego 

 Przekazanie 

sporządzonego 

raportu do 

zatwierdzenia 

Kierownikowi  

Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

w Miasteczku 

Śląskim   

 Publikacja raportu 

na stronie BIP  

Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

w Miasteczku 

Śląskim 

W terminach 

przewidzianych 

zgodnie z art. 11 

cyt. ustawy 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM  

KIEROWNIK MIEJSKIEGO  

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

 


