
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom za szczególnymi potrzebami 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie na lata 2020 - 2021 

 

Lp. Treść działania na rzecz 
poprawy 

Zadania realizowane w ramach danego 
działania 

Odpowiedzialn
y za realizację 

Termin realizacji Uwagi 

1.  Wyznaczenie Koordynatora 
ds. Dostępności i publikacja 
na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej. 
 
 

1. Wyznaczenie Koordynatora do 
Spraw Dostępności. 

 
 
2. Publikacja na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie                                
w Śremie. 
 

3. Zgłoszenie danych Koordynatora do 
spraw Dostępności do Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej 

 
 
 
4. Przekazanie Informacji o powołaniu 

Koordynatora pracownikom 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Śremie 

Koordynator do 
Spraw 
Dostępności   
 
 

30 września 2020r. Zrealizowano - Zarządzenie nr 18/20 
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Śremie z dnia  13 sierpnia 2020 r. 
 
Informacja zamieszczona na stronie 
internetowej oraz BIP 
 
 
 
Koordynator został zgłoszony na stronie 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/str
ony/o-funduszach/fundusze-europejskie-
bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzy-
dostepnosci/zglos-koordynatora/ 
 
Informacja przekazana pracownikom 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                       
w Śremie na zorganizowanym zebraniu dnia   
1 września 2020 r. 
 

2.  Przygotowanie deklaracji 
dostępności i zamieszczenie 
na stronie internetowej 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Śremie 

1. Wstępny przegląd udogodnień dla 
osób ze szczególnymi potrzebami. 

2. Przygotowanie deklaracji. 
 
3. Zamieszczenie deklaracji na stronie 

internetowej oraz BIP  

Koordynator do 
Spraw 
Dostępności   

30 września 2020r. Zrealizowano 
 
Badanie dostępności strony internetowej 
przez firmę Multicom dnia 22.09.2020 r. 
Opublikowanie deklaracji dostępności: na 
stronie internetowej dnia 22 września 2020r.,  
w BIP dnia 22 września 2020r. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzy-dostepnosci/zglos-koordynatora/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzy-dostepnosci/zglos-koordynatora/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzy-dostepnosci/zglos-koordynatora/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzy-dostepnosci/zglos-koordynatora/


Lp. Treść działania na rzecz 
poprawy 

Zadania realizowane w ramach danego 
działania 

Odpowiedzialn
y za realizację 

Termin realizacji Uwagi 

3.  Przeprowadzenie w 
Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Śremie 
analizy pod względem 
dostępności: 
- architektonicznej, 
- cyfrowej, 
-informacyjno-
komunikacyjnej. 

Analiza dostępności w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie do 
minimalnych wymagań dotyczących 
dostępności. 

Koordynator do 
Spraw 
Dostępności   

30 listopada 2020r. Analiza i identyfikacja oraz oszacowanie 
kosztów prac, niezbędnych do realizacji.   

4.  Sporządzenie raportu o 
stanie zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w 
Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Śremie 

Przygotowanie raportu. Koordynator do 
Spraw 
Dostępności   

31 marca 2021r. Przesłanie raportu do WUW, publikacja 
raportu na stronie BIP Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Śremie 

5.  Dostosowanie strony 
internetowej i BIP do 
minimalnych wymagań w 
zakresie dostępności 
cyfrowej i informacyjno-
komunikacyjnej. 

1. Publikowanie tekstów, załączników 
zapewniających dostępność 
cyfrową. Podpisywanie linków, 
grafiki, zdjęć tekstami 
alternatywnymi.  

2. Przegląd i ewentualna aktualizacja 
deklaracji dostępności w każdym 
przypadku, gdy strona internetowa 
podlega zmianom mogącym mieć 
wpływ na jej dostępność cyfrową 

3. Bieżące realizowanie wytycznych 
dla dostępności treści 
internetowych. 

Koordynator do 
Spraw 
Dostępności   

 Na bieżąco Realizowane na bieżąco  

6.  Zapewnienie dostępu 
alternatywnego w 
przypadkach, gdy z przyczyn 
niezależnych, technicznych 

Zapewnienie i wskazanie osobie ze 
szczególnymi potrzebami dostępu 
alternatywnego, o którym mowa w art. 

Koordynator do 
Spraw 
Dostępności   

Realizacja w całym 
okresie 
działalności 

Realizacja w całym okresie działania, w trybie 
ciągłym. 



Lp. Treść działania na rzecz 
poprawy 

Zadania realizowane w ramach danego 
działania 

Odpowiedzialn
y za realizację 

Termin realizacji Uwagi 

lub prawnych, Urząd nie 
będzie w stanie zapewnić 
dostępności osobie 
ze szczególnymi 
potrzebami. 

7 ustawy o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami. 

7.  Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami do 
dostępności w zakresie 
architektonicznym, 
cyfrowym i informacyjno – 
komunikacyjnym. 

Podejmowanie działań mających na 
celu zapewnienie dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami. Podanie 
do publicznej wiadomości na stronie 
BIP informacji kontaktowych 
podmiotów wspierających osoby ze 
szczególnymi potrzebami, 
wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy. 

Koordynator do 
Spraw 
Dostępności   

Realizacja w całym 
okresie 
działalności 

Zrealizowano 

8.  Sporządzenie planu 
działania na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami na lata 2022 - 
2023 

Opracowanie planu działania, 
przekazanie do zatwierdzenia przez 
Kierownika Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Śremie 

Koordynator do 
Spraw 
Dostępności   

Do 31 stycznia 
2022 r. 

Opublikowanie Planu działań na stronie 
internetowej oraz BIP Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062). 

 

 

Śrem, 30 września 2020r.  

 

 


