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Dokument opracował  

Koordynator ds. dostępności cyfrowej i architektonicznej – Joanna Zańko  

 

 

                                                                                                           Zatwierdzam: 

                                                                                                     

 

 

 



 

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1062) przyjmuje się Plan 

działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Lp. Zakres działalności Realizujący zadania  Sposób realizacji Termin 

1.  Przekazanie do publicznej 
wiadomości danych 
koordynatora ds. dostępności 

 
Koordynator ds. 

dostępności  

 
zamieszczenie informacji na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej o 
wyznaczeniu koordynatora ds. 
dostępności wraz z danymi 
kontaktowymi 
 

 
 

22.10.2021r. 

2.  Sporządzenie Planu działania 
na rzecz poprawy zapewniania 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

Koordynator ds. 
dostępności  

opracowanie planu działania przez 
Koordynatora i zatwierdzenie Planu 
przez Kierownika PCIS  

 

 
 

22.10.2021r. 
 
 
 
 

1)  Wpieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami w 
zakresie dostępności: 
1) architektonicznej 
2) cyfrowej 
3) informacyjno-

komunikacyjnej 
 

Koordynator ds. 
dostępności cyfrowej i 
architektonicznej 
we współpracy z 
pracownikami 
Powiatowego Centrum 
Integracji Społecznej  

1) podanie na stronie 
www.pcisbrzozow.pl oraz BIP 
informacji adresowych i 
kontaktowych osób 
odpowiedzialnych za wspieranie 
osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

2) korespondencja wewnętrzna 

3) konsultacje 

 
 
 

realizacja w całym 
okresie działania 

2)  Dokonanie analizy pod kątem 
dostosowania dostępności 
cyfrowej strony internetowej 
Powiatowego Centrum 
Integracji Społecznej w 
Orzechówce oraz strony  BIP 

 
Koordynator ds. 

dostępności cyfrowej i 
architektonicznej 

 
własna analiza 

 
grudzień 2021 

3)  Dokonanie analizy pod kątem 
dostosowania obiektu do 
minimalnych wymagań 
dotyczących dostępności 
architektonicznej 
 

 
Koordynator ds. 

dostępności cyfrowej i 
architektonicznej 

 
audyt zewnętrzny 

 
styczeń 2021 

http://www.pcisbrzozow.pl/


4)  Dokonanie diagnozy w 
zakresie dostępności 
alternatywnej w przypadku 
braku możliwości zapewnienia 
dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami ze 
względu na ograniczenia 
techniczne i prawne 

 
Koordynator ds. 

dostępności cyfrowej i 
architektonicznej 

podanie do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej oraz 
stronie BIP Starostwa 
Powiatowego w Brzozowie 
informacji 
wynikających 
z zapisów art. 7 ustawy ze 
wskazaniem dostępu 
alternatywnego 

 
wg potrzeb 

                                                                  

 

 

 


