
 
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile  2020-2021 
 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( tj. Dz. U. 2020r. poz 1062 ), ustala się „Plan 

działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd 

Miasta Piły”. 
 

 

Lp. Zakres działalności Realizujący Sposób realizacji Termin 

1. Powołanie Koordynatora  do spraw 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

 

Dyrektor MOSiR  

w Pile 

Wydanie Zarządzenia 

przez Dyrektora MOSiR  

w Pile 

wrzesień 2020 

2. Dokonanie samooceny pod 

kątem dostosowania siedziby 

Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji   w Pile oraz stron 

internetowych do minimalnych 

wymagań dotyczących 

dostępności, 

Koordynator 

dostępności 

Sporządzenie deklaracji 

dostępności 

wrzesień 2020 

3. Analiza dostępności cyfrowej dla 

osób ze specjalnymi potrzebami 

Koordynator Dostosowanie Strony BIP 

do ustawy o dostępności 

cyfrowej 

grudzień 2020 

4. Analiza stanu obiektu 

Siedziby Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Pile pod 

względem dostosowania do 

osób ze szczególnymi 

potrzebami 

Koordynator 

dostępności 

Przegląd stanu 

dostosowania obiektu 

względem osób ze 

szczególnymi 

potrzebami w zakresie 

architektonicznym, 

cyfrowym i 

informacyjno- 

komunikacyjnym 

wrzesień/ 

październik 

2020 



5. Sporządzenie planu działania na 

rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami przez 

Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Pile 

Koordynatorzy 

dostępności 

Opracowanie planu 

działania i przekazanie 

do zatwierdzenia 

Dyrektorowi  

grudzień 2020 

6. Wykonanie analizy w zakresie 

dostępności alternatywnej w 

przypadku braku możliwości 

zapewnienia dostępności dla osób 

ze szczególnymi potrzebami, ze 

względu na ograniczenia 

techniczne i prawne 

Koordynator 

dostępności 

Zapewnienie i podanie 

do publicznej 

wiadomości na stronie 

internetowej BIP 

alternatywnego dostępu 

grudzień 2020 

7. Monitorowanie działalności 

Miejskiego Ośrodka Sportu I 

Rekreacji w Pile, o której 

mowa w art. 14 ust. 2 pkt.3 

ustawy w zakresie dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Koordynator 

dostępności 

Monitorowanie 

dostępności dla osób ze 

szczególnymi 

potrzebami, 

podejmowanie działań 

mających na celu 

usuwanie barier i 

zapobieganie ich 

powstawaniu, 

prowadzenie 

bezpośrednich spotkań 

w siedzibie z udziałem 

specjalistów, 

udostępnienie adresów 

stron internetowych do 

instytucji realizujących 

pośrednio zadania 

wynikające z ustawy. 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

koordynatorów 

8. Przyjmowanie uwag od osób ze 

szczególnymi potrzebami 

dotyczącymi problemów natury 

architektonicznej, cyfrowej i 

informacyjno - komunikacyjnej 

Koordynator 

dostępności 

Umieszczenie na stronie 

BIP ogłoszenia o 

możliwości zgłaszania 

uwag przez osoby ze 

szczególnymi 

potrzebami. Analiza 

wniesionych uwag pod 

kątem dostosowania dla 

osób ze szczególnymi 

potrzebami 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

koordynatorów 



9. Pozyskiwanie danych do raportu, 

o którym mowa w art. 11 ustawy  

ustawy w zakresie dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Koordynator 

dostępności 

Pozyskiwanie danych o 

stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami, 

z uwzględnieniem uwag 

odnoszących się do 

stwierdzonych 

istniejących przeszkód 

w dostępności oraz 

zaleceń dotyczących 

usunięcia 

nieprawidłowości 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

koordynatorów 

10. Sporządzenie raportu o stanie 

zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami 

zgodnie z art. 11 ustawy 

Koordynator 

dostępności 

Opracowanie i 

przedstawienie do 

zatwierdzenia raportu o 

dostępności w 

Miejskim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji  w 

Pile 

31.03.2021 

11. Dokonanie przeglądu i 

aktualizacji deklaracji 

dostępności 

Koordynator 

dostępności 

Weryfikacja deklaracji 

dostępności pod kątem, 

architektonicznym, 

cyfrowym, 

komunikacyjno-

informacyjnym 

Do 31 marca 

każdego roku 

oraz w 

każdym 

przypadku 

gdy nastąpi 

jakakolwiek 

zmiana 

mająca 

wpływ na 

dostępność 

 

 

 

Piła, 08 grudzień 2020r. 
 

 

 

Sporządził:       Zatwierdzam:  

Koordynator ds. dostępności          Dyrektor 


