
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

w Karlińskim Ośrodku Kultury w Karlinie na lata 2020-2021 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz. U. z 2019r. poz. 1696, z późn. zm.), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

 

Lp.  Zadania do realizacji Osoba realizująca Sposób realizacji  Termin 

1. Powołanie koordynatora ds. dostępności Dyrektor KOK Wydanie powołania, zamieszczenie informacji o 

powołaniu koordynatora ds. dostępności na stronie 

internetowej (BIP) wraz z danymi do kontaktu 

20.10.2020r.  

2.  Sporządzenie Planu działania na rzecz 

poprawy zapewniania dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-

2021 

Koordynator  Przekazanie planu, podanie do publicznej 

wiadomości planu na rzecz poprawy dostępności 

31.10.2020r. 

3. Identyfikacja kategorii osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Koordynator  Sporządzenie wykazu osób ze szczególnymi 

potrzebami w podziale na: 

1. Użytkowników KOK, Biblioteki, Muzeum 

2. Pracowników KOK, Biblioteki, Muzeum  

Lista ustalana 

na bieżąco 

4.  Dostosowanie strony internetowej KOK, 

Biblioteki i Muzeum do osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Koordynator, 

Administrator 

Systemu 

Informatycznego 

1.Dostosowanie strony internetowej do wymagań 

WCAG 

2.Usunięcie błędów na stronie: KOK, Biblioteki, 

Muzeum 

 

 

Marzec 2021 

5. Wspieranie osób ze szczególnymi 

potrzebami do dostępności w zakresie: 

 1) architektonicznym,  

 2) cyfrowym,                  

3) informacyjno-komunikacyjnym 

Koordynator, 

Administrator 

Systemu 

Informatycznego, 

inne osoby zgodnie z 

bieżącymi 

potrzebami 

Zgodnie z bieżącymi potrzebami i koncepcjami 

realizacji 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 



7.  Dokonanie samooceny pod kątem 

sposobów dostosowania administrowanego 

obiektów jednostki oraz będących w 

użytkowaniu pomieszczeń do minimalnych 

wymagań dotyczących dostępności 

Koordynator, oraz 

inne osoby zgodnie z 

bieżącymi 

potrzebami 

Sporządzenie deklaracji dostępności ze 

wskazaniem na wymagania w wymiarze 

architektonicznym, cyfrowym i informacyjno- 

komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 

ustawy. 

Listopad 

2020r.  

8. Dokonanie analizy w zakresie 

konieczności zapewnienia dostępności 

alternatywnej w przypadku braku 

możliwości zapewnienia dostępności dla 

osób ze szczególnymi potrzebami ze 

względu na ograniczenia techniczne  

i prawne 

Koordynator  Wykorzystanie wszystkich możliwych środków w 

celu zapewnienia osobie ze szczególnymi 

potrzebami wsparcia personalnego bądź 

technicznego 

Listopad 

2020r. 

9.  Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

koordynator  Przekazanie raportu do zatwierdzenia,  podanie 

jego treści do publicznej informacji na stronie 

podmiotowej BIP 

Marzec 

2021r.  

 


