
1/4 
 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI                                                      

PRZEZ OKRĘGOWĄ STACJĘ CHEMICZNO-ROLNICZĄ W GDAŃSKU 

 NA LATA 2020 – 2024 

Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1062)                                      

ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Lp. Zakres działalności Realizujący zadania 
wynikające z art.6 ustawy 

Sposób realizacji Terminy 

1.  Powołanie Koordynatora do spraw dostępności  Dyrektor OSCh-R w Gdańsku Wydanie Zarządzenia                      
przez Dyrektora OSCh-R                             

w Gdańsku 

do 31 lipca 2020 roku 

2.  Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do 
dostępności w zakresie: architektonicznym, cyfrowym 

i informacyjno-komunikacyjnym 

Dyrektor OSCh-R w Gdańsku Publikacja na stronie 
internetowej 

http://www.oschrgdansk.pl/  
danych kontaktowych 

koordynatora ds. 
dostępności 

do 01 sierpnia 2020 roku 

3.  Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator ds. dostępności Opracowanie planu działania 
o którym mowa w art.14 

ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 
lipca 2019 roku o 

zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

do 28 września 2020 roku 

4.  Przedłożenie do zatwierdzenia Planu działania na 
rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata 2020-2024 
 

Koordynator ds. dostępności Zatwierdzenie przez 
Dyrektora OSCh-R w 

Gdańsku Planu działania na 
rzecz poprawy dostępności 

osobom ze szczególnymi 
potrzebami na lata                     

2020-2024 

do 30 września 2020 roku 

http://www.oschrgdansk.pl/


2/4 
 

5.  Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do 
dostępności w zakresie: architektonicznym, cyfrowym 

i informacyjno-komunikacyjnym 

Koordynator ds. dostępności Publikacja na stronie 
internetowej 

http://www.oschrgdansk.pl/  
treści Planu działania na 

rzecz poprawy dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami na lata 2020-

2024 

do 05 października                                    
2020 roku 

6.  Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w 
dostępie do usług świadczonych przez OSCh-R                                           

w Gdańsku 

Koordynator ds. dostępności Opublikowanie deklaracji 
dostępności na stronie 

internetowej 
http://www.oschrgdansk.pl/ 

 

 
do 05 października                       

2020 roku 

7.  Analiza aktualnego stanu obiektu/ siedziby                                 
z określeniem barier architektonicznych pod kątem 

dostosowania do minimalnych wymagań dotyczących 
dostępności   

Koordynator ds. dostępności Opracowanie analizy stanu 
obiektu pod kątem 

dostosowania do potrzeb 
osób ze szczególnymi 

potrzebami i przedstawienie 
Dyrektorowi OSCh-R w 

Gdańsku 

do 07 października                       
2020 roku 

8.  Analiza aktualnego dostosowania do minimalnych 
wymagań dot. dostępności w zakresie cyfrowym                       

i informacyjnym  

Koordynator ds. dostępności Opracowanie analizy 
dostosowania do 

minimalnych wymagań dot. 
dostępności w zakresie 

cyfrowym i informacyjnym, 
następnie przedstawienie 

Dyrektorowi OSCh-R w 
Gdańsku 

do 07 października                        
2020 roku 

9.  Opracowanie procedury obsługi osób  ze 
szczególnymi potrzebami w zakresie pokonania barier 

architektonicznych, cyfrowych i informacyjnych 

Koordynator ds. dostępności Opracowanie dokumentu 
opisującego zasady 

postępowania pracowników 
OSCh-R w Gdańsku                          

w przypadku kontaktu z 

do 09 grudnia 2020 roku 

http://www.oschrgdansk.pl/
http://www.oschrgdansk.pl/
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osobami                                  
ze szczególnymi potrzebami 

oraz przedstawienie 
Dyrektorowi OSCh-R w 

Gdańsku 

10.  Dokonanie analizy dostępności alternatywnej                        
w rozumieniu art. 7 ustawy o zapewnieniu 

dostępności 

Koordynator ds. dostępności Opracowanie dokumentu 
opisującego wykorzystanie 
alternatywnej dostępności 
osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

do 09 grudnia 2020 roku 

11.  Zapewnienie dostępności cyfrowej strony 
internetowej OSCh-R w Gdańsku oraz dokumentów 

do pobierania zamieszczanych na tej stronie w 
oparciu o wytyczne określone w załączniku do ustawy 

z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej 
stron internetowych oraz aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych 

Wyznaczona osoba W przypadku zgłoszenia 
żądania zapewnienia 

dostępności cyfrowej  - 
zgodnie z art. 18 ustawy z 

dnia 4 kwietnia 2019 roku o 
dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów 

publicznych.  

stworzenie strony                                                                 
z zaimplementowanymi 

mechanizmami dostępności 
wg. obowiązujących 

standardów – do 31.12.2020 
 

aktualizowanie strony 
internetowej na bieżąco -
realizacja w całym okresie 

działania 

12.  Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do 
dostępności w zakresie: architektonicznym, cyfrowym 

i informacyjno-komunikacyjnym 
 

Koordynator ds. dostępności Prowadzenie polityki 
informacyjnej  

realizacja  w całym okresie 
działania 

13.  Monitorowanie działalności OSCh-R w                     
Gdańsku  w zakresie dostępności architektonicznej w 
zakresie realnej możliwości dostosowania siedziby do 

wymogów zawartych w ustawie o zapewnieniu  
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

 

Koordynator ds. dostępności Dokonanie przeglądów 
obiektu, aktualizacja 

deklaracji dostępności 

realizacja w całym okresie 
działania  

 

14.  Dostosowywanie siedziby OSCh-R w Gdańsku                       
dla osób ze szczególnymi potrzebami  w zakresie 

dostępności 

Koordynator ds. dostępności Dostosowywanie aktualnego 
stanu siedziby OSCh-R                      

w Gdańsku do wymagań                       

w miarę posiadanych 
środków na wydatki                             

w tym zakresie 
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w zakresie dostępności dla 
osób ze szczególnymi 

potrzebami 

15.  Sporządzanie raportu w zakresie zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
zgodnie z dyspozycją art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 
2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, a także jego umieszczenie 
na stronie  internetowej  OSCh-R w Gdańsku  

  

Koordynator ds. dostępności Sporządzenie raportu oraz 
podanie go na stronie 
internetowej OSCh-R                             

w Gdańsku 

− pierwszy raport                                  
do 31.03.2021 r. 

−  kolejne raporty                         
w terminach 
przewidzianych                     
w art. 11 ustawy                             
o zapewnianiu 
dostępności osobom 
ze szczególnymi 
potrzebami 

 

 

SPORZĄDZIŁ:  

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 

Aleksandra Kaźmierczak  

 

              ZATWIERDZAM: 

             p.o. DYREKTOR OKRĘGOWEJ STACJI  

             CHEMICZNO-ROLNICZEJ W GDAŃSKU  

                                                                                                          mgr inż. Małgorzata Walendziuk 

 

 

 


