
ZATWIERDZAM 

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

 

PLAN DZIAŁAŃ 

ZAPEWNIANIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

W LATACH 2020-2021 

Lp. Obszar działań Odpowiedzialny 

za realizację 

Sposób realizacji 

1. Wyznaczenie koordynatora ds. 

dostępności i ogłoszenie do 

publicznej wiadomości. 

Wielkopolski 

Wojewódzki Lekarz 

Weterynarii, 

Koordynator               

ds. dostępności. 

1. Wyznaczenie 

koordynatora                        

ds. dostępności. 

2. Publikacja informacji na 

stronie WIW Poznań.  

3. Zgłoszenie danych 

koordynatora do 

Ministerstwa Funduszy              

i Polityki Regionalnej. 

4.  Zgłoszenie danych 

koordynatora do 

Wojewody 

Wielkopolskiego. 

5.  Przekazanie informacji 

pracownikom WIW                  

oraz PLW. 

2. Przygotowanie  deklaracji 

dostępności i zamieszczenie na 

stronie internetowej WIW. 

Koordynator ds. 

dostępności 

współpracujący         

z osobami 

odpowiedzialnymi  

za obszar. 

Analiza stanu obiektów 

WIW Poznań (Kalisz, 

Konin, Leszno) pod 

względem dostosowania 

do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami 

wynikającymi                          

z przepisów ustawy. 

  

3. 1. Dokonanie samooceny pod kątem 

dostosowania administrowanych 

obiektów do minimalnych wymagań 

dotyczących dostępności. 

Koordynator           

ds. dostępności 

współpracujący         

z osobami 

Dokonanie samooceny pod 

kątem dostosowania 

administrowanych 

obiektów do minimalnych 



2. Sporządzenie  deklaracji 

dostępności ze wskazaniem na 

wymagania                                            

w wymiarze architektonicznym, 

cyfrowym i komunikacyjnym. 

odpowiedzialnymi 

za obszar. 

wymagań dotyczących 

dostępności.  

  

4. Dokonanie analizy w zakresie 

dostępności alternatywnej w 

przypadku braku możliwości 

zapewnienia dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami ze względu 

na ograniczenia techniczne i prawne. 

Koordynator 

ds. dostępności 

współpracujący         

z osobami 

odpowiedzialnymi 

za obszar. 

Podanie do publicznej 

wiadomości na stronie 

internetowej BIP WIW 

Poznań informacji 

wynikającej                                       

z zapisów art. 7 ustawy                

ze wskazaniem dostępu 

alternatywnego np.: 

zapewnienie wsparcia 

wyznaczonej osoby; 

zapewnienie wsparcia 

technicznego np.: winda. 

5. Monitorowanie działalności WIW           

w zakresie dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, (przesłanie 

niezbędnych informacji wskazujących 

realne możliwości dostosowania 

administrowanych obiektów do 

potrzeb dostępności oraz możliwości 

ich finansowania). 

Koordynator                 

ds. dostępności 

współpracujący         

z osobami 

odpowiedzialnymi 

za obszar. 

Przesyłanie możliwymi 

środkami niezbędnych 

informacji oraz 

prowadzenie 

bezpośrednich spotkań                   

w siedzibie WIW  z 

udziałem specjalistów                                  

ds. administracyjnych, 

informatyki, BHP. 

6. Uzyskanie danych zbiorczych do 

raportu.  

Koordynator                   

ds. dostępności. 

1. Przekazanie 

sporządzonego raportu do 

zatwierdzenia WWLW,                     

a następnie podanie jego 

treści do publicznej 

wiadomości na stronie 

internetowej WIW. 

2. Przekazanie raportu do 

Wojewody 

Wielkopolskiego. 

 

 



 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 19  lipca 2019 r. p zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami                 

(Dz. U. z 2020 r. poz.1062) 
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