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Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Brzesku 

L.p. Zakres działalności 
Realizujący 

zadania  
Sposób realizacji Uwagi 

 

Termin 

1. 

Przekazanie do publicznej 

wiadomości danych 

Koordynatora ds. dostępności  

Informatyk 
Publikacja na stronie PCPR 

w Brzesku. 
30.09.2020 r. 30.09.2020 r. 

2. 

Analiza w zakresie wymagań 

dostępności oraz zapewnienia 

dostępu alternatywnego 

Koordynator, 

Kierownicy 

komórek 

organizacyjnych 

Centrum 

 

Zapewnienie dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami w ramach 

wszystkich komórek 

organizacyjnych. 

Gromadzenie danych 

w zakresie stwierdzonych 

istniejących przeszkód 

w dostępności oraz informacji 

dotyczących propozycji 

sposobów ich usunięcia. 

Zadanie 

realizowane na 

bieżąco 

29.09.2020 r. 

3. 

Monitorowanie działalności 

PCPR w Brzesku w zakresie 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami oraz informowanie 

osób odpowiedzialnych – 

o konieczności wprowadzenia 

usprawnień  

Koordynator, 

Kierownicy 

komórek 

organizacyjnych 

Centrum 

 

Przyjmowanie uwag, opinii 

i sugestii od osób ze 

szczególnymi potrzebami, 

a także od ich rodzin 

i opiekunów podczas 

załatwiania spraw w jednostce.  

Zadanie 

realizowane na 

bieżąco 
Cały okres 

4. 

Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami 

w zakresie dostępności: 

 architektonicznej 

 cyfrowej 

 informacyjno-

komunikacyjnej 

Koordynator, 

Informatyk, 

Kierownicy 

komórek 

organizacyjnych 

Centrum 

 

Działania mające na celu 

ułatwienie dostępu 

architektonicznego, cyfrowego 

oraz informacyjno-

komunikacyjnego. 

 

Zadanie 

realizowane na 

bieżąco 

 

Cały okres 

5. 

Pozyskanie danych zbiorczych 

do Raportu o stanie 

zapewnienia dostępności 

podmiotu publicznego  

 

Koordynator, 

Informatyk 

 

Uzyskanie danych do raportu 

 od kierowników wszystkich 

komórek organizacyjnych 

Centrum oraz analiza 

w zakresie realizacji uwag 

odnoszących się do 

stwierdzonych przeszkód 

w dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami  

Zgromadzenie 

danych do dnia 

16.03.2021 r. 

31.01.2021 r. 

6. 

Sporządzenie Raportu o stanie 

zapewnienia dostępności 

podmiotu publicznego 

Koordynator 

Sporządzenie raportu na 

formularzu opracowanym przez 

ministra właściwego do spraw 

Termin 

sporządzenia 

pierwszego 

Pierwszy raport sporządzony 

w terminie 31.03.2021 r. 

(art.58) 

Kolejne raporty w terminach 
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rozwoju regionalnego  

 

 

 

raportu – 

31.03.2021 r. 

Kolejne raporty 

w terminach 

przewidzianych w 

ustawie - co 4 lata  

przewidzianych w Ustawie 

(art. 11) sporządzane co 4 lata 

7. 

Przekazanie sporządzonego 

Raportu o stanie zapewnienia 

dostępności podmiotu 

publicznego do Wojewody 

Małopolskiego 

Koordynator 

Przekazano raport do 

Wojewody Małopolskiego 
31.03.2021 r. 

31.03.2021 r. 

8. 
Podanie raportu do publicznej 

wiadomości 
Informatyk 

Publikacja na stronie PCPR 

w Brzesku 
31.03.2021 r. 31.03.2021 r. 

 

Sporządził dnia: 07.10.2020 r. 

Koordynator ds. dostępności w PCPR w Brzesku 

Maria Wyjaśniał 

 

 

 

 

 

 


