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Plan zapewnienia dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu   

w okresie od listopada 2021 do grudnia 2022 r.  

             

Stosownie do przepisów art. 14 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 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu   

Zadania do realizacji Czas realizacji Podmiot odpowiedzialny Uwagi 

➢ Działania w obszarze dostępności cyfrowej  

Dostosowanie strony 

internetowej do 

standardów WCAG 2.1. 

II kwartał 2022 r. Koordynator jednostki  Zlecenie usługi 

Dodanie zakładki na 

stronie internetowej 

„Dostępność” i 

zamieszczenie w niej 

wszelkich informacji dla 

osób ze szczególnymi 

potrzebami.  

IV kwartał 2021 r. Koordynator jednostki OPS/ 

Koordynator ds. 

dostępności 

Zlecenie usługi 

Szkolenie kadry w zakresie 

przygotowywania 

dokumentów dostępnych 

cyfrowo.  

III kwartał 2022 r.  Koordynator ds. 

dostępności 

Zlecenie usługi 

Szkolenie kadry w zakresie 

zamieszczania na stronie 

internetowej informacji 

dostępnych cyfrowo.  

III kwartał 2022 r. Koordynator ds. 

dostępności 

Zlecenie usługi 

➢ Działania w obszarze dostępności architektonicznej  
 

Oznaczenie miejsca 
postojowego dla osób z 
niepełnosprawnościami 
(kontrastowo, 

I kwartał 2022 r. Koordynator jednostki/ 

Koordynator ds. BHP 
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Zadania do realizacji Czas realizacji Podmiot odpowiedzialny Uwagi 

powierzchnia 
antypoślizgowa). 

Oznaczyć kontrastowo 

powierzchnie schodów 

(pierwszy i ostatni 

stopień), tam gdzie zostało 

to wskazane.  

I kwartał 2022 r. Koordynator jednostki/ 

Koordynator ds. BHP 

 

Zastosować czytelnie 

informacje dotyczące 

oznaczenia pokoi 

obsługi/pomieszczeń.  

I kwartał 2022 r. Koordynator jednostki   

Zawiesić tablice 

informacyjne na wysokości 

80 cm i uporządkować na 

nich informacje.  

I kwartał 2022 r. Koordynator jednostki   

Stosować na wszelkich 

tablicach informacyjnych 

dużych i bezszeryfowych 

czcionek.  

II kwartał 2022 r Koordynator jednostki   

Zamontować dzwonek 

przed schodami. 

I kwartał 2022 r. Koordynator jednostki  

Oznaczyć drogę ewakuacji 

w postaci piktogramów i w 

miarę możliwości oświetlić 

drogi ewakuacyjne.  

IV kwartał 2022 r. Koordynator jednostki/ 

Koordynator ds. BHP 

 

Oznaczyć kontrastowo 

szklane elementy drzwi.  

IV kwartał 2022 r. Koordynator jednostki/ 

Koordynator ds. BHP 

 

➢ Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej  

 

Wdrożenie usługi tłumacza 

języka migowego. 

IV kwartał 2022 r. Koordynator jednostki  Usługa zlecona 

Wdrożenie na stronie 

internetowej w zakładce 

„Dostępność” wniosku o 

IV kwartał 2021 r. Koordynator jednostki/ 

Koordynator ds. 

dostępności  
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Zadania do realizacji Czas realizacji Podmiot odpowiedzialny Uwagi 

zapewnienia dostępności 

oraz informacji o braku 

dostępności.  

Przygotowanie wniosku o 

zapewnienie dostępności 

w formie PJM. 

IV kwartał 2022 r Koordynator jednostki  Usługa zlecona  

Zamieszczenie tablicy 

informacyjnej o możliwości 

wizyty w podmiocie z psem 

asystującym. 

I kwartał 2021 r. Koordynator jednostki   

Zainstalowanie pętli 

indukcyjnej w 

pomieszczeniu najczęstszej 

obsługi interesantów.  

IV kwartał 2022 r Koordynator jednostki  Usługa zlecona  

 


