
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna      

  w Poznaniu  

ul. Gronowa 22, 61 - 655 POZNAŃ  

tel. 8540160, fax 8521441 REGON 631286835  

NIP 778-13-56-875   

OKEP-032/3/2021 

PLAN DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU  

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI  

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021 

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 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Lp. Zakres działalności Sposób realizacji 
Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

realizacji 

1. 
Powołanie Koordynatora do 

spraw dostępności. 

Zarządzenie nr 50/2020 Dyrektora 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Poznaniu z dnia 30 września 2020 r. 

Dyrektor OKE 

w Poznaniu 
30.09.2020 r. 

2. 

Upowszechnienie informacji 

na temat powołania 

Koordynatora. 

Umieszczenie danych dotyczących 

Koordynatora w BIP OKE 

w Poznaniu. 

Koordynator 30.09.2020 r. 

3. 

Przygotowanie diagnozy 

dotyczącej dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

Przygotowanie diagnozy dotyczącej 

dostępności: architektonicznej, 

cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej. 

Koordynator 10.11.2020 r. 

4. 

Przygotowanie planu 

działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności na 

lata 2020-2021. 

Określenie planowanych  

w latach 2020-2021 działań, 

zatwierdzenie planu przez Dyrektora 

OKE w Poznaniu, opublikowanie 

planu w BIP.  

Koordynator 31.01.2021 r. 

5. 

Dostosowanie deklaracji 

dostępności zgodnie  

z przeprowadzoną diagnozą. 

Uszczegółowienie danych zawartych 

w opublikowanej deklaracji 

dostępności. 

Koordynator 12.02.2021 r. 

6. 

Przygotowanie  

i opublikowanie raportu  

o stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Przekazanie Raportu o stanie 

zapewniania dostępności podmiotu 

publicznego za pomocą formularza 

w portalu GUS. Opublikowanie 

raportu w BIP. 

Koordynator 31.03.2021 r. 

7. 

Zapewnianie dostępności 

cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej strony 

internetowej OKE  

w Poznaniu. 

Udział w szkoleniach dotyczących 

spełnienia standardu WCAG. 

Dostosowywanie strony internetowej 

do wymagań dotyczących dostępności. 

Dyrektor OKE 

Koordynator 

Osoby 

odpowiedzialne 

za stronę 

internetową 

31.12.2021 r. 

8. 

Monitorowanie działalności 

OKE w Poznaniu w zakresie 

zapewniania dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

Bieżący monitoring w zakresie 

zapewniania dostępności: 

architektonicznej, cyfrowej  

i informacyjno-komunikacyjnej. 

Koordynator na bieżąco 

9. 
Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

Działania mające na celu ułatwienie 

dostępności w przypadku obsługi osób 

ze szczególnymi potrzebami. 

Koordynator na bieżąco 

 

Zatwierdzam 

Załącznik do  

Zarządzenia nr 14/2021  

z dnia 1 lutego 2021 r. 
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