
PLAN  DZIAŁANIA 

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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), ustala się plan działania na 

rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: 

lp. Działanie Realizujący 

zadania 

wynikające  

z art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Termin 

1. Opracowanie planu działania na 

rzecz poprawy dostępności osób 

ze szczególnymi potrzebami  

koordynator Opracowanie planu działania, 

o którym mowa w art. 14 ust. 

2 pkt. 2 ustawy, przekazanie 

do zatwierdzenia Wójtowi 

Gminy, podanie informacji do 

publicznej wiadomości 

30.09.2020 

2. Przekazanie dyrektorom 

jednostek organizacyjnych 

gminy Bierawa informacji na 

temat wdrażania ustawy  

o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

koordynator Przekazanie informacji 

pisemnej  

30.09.2020 

3. Analiza stanu zapewnienia 

dostępności architektonicznej 

osób ze szczególnymi 

potrzebami 

  

- Koordynator 

- Kierownik  

  Referatu  

  Inwestycji 

Inwentaryzacja obiektu 

Urzędu Gminy pod kątem 

zapewnienia minimalnych 

wymagań służących 

zapewnieniu dostępności. 

Oszacowanie kosztów prac 

niezbędnych do wykonania  

15.12.2020 

4. Opracowanie wyników analizy 

stanu architektonicznego 

obiektu Urzędu  Gminy  

pod kątem ich wdrożenia 

Koordynator Przygotowanie wniosków  

z konsultacji i przedstawienie 

ich wójtowi 

15.01.2021 

5. Dokonanie analizy w zakresie 

dostępności alternatywnej  

w Urzędzie Gminy 

- koordynator 

 

Wskazanie sposobów 

zapewnienia wsparcia osobom 

ze szczególnymi potrzebami 

w niezbędnym zakresie dla 

tych osób poprzez np. 

wykorzystanie nowoczesnych 

technologii, zapewnienie 

pracownika  lub innej osoby 

do pomocy osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

31.12.2020 



6. Dokonanie analizy dostępności 

cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej do potrzeb 

osób ze szczególnymi 

potrzebami  

- koordynator 

- informatyk 

Przygotowanie wniosków  

z konsultacji i przekazanie ich 

wójtowi 

15.01.2021 

7. Dokonanie przeglądu procedur  

i regulaminów obowiązujących 

w Urzędzie Gminy pod kątem 

dostosowania ich do zasady 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

- koordynator 

- pracownicy 

  merytoryczni 

Dostosowanie procedur do 

zasady zapewnienia 

dostępności 

15.02.2021 

8. Sporządzenie raportu  koordynator Przygotowanie raportu 

zbiorczego na podstawie 

zebranych informacji, 

przekazanie go do 

zatwierdzenia Wójtowi 

Gminy i podanie go do 

publicznej wiadomości 

31.03.2021 

9. Realizacja przyjętego programu 

działania dotyczącego 

przystosowania Urzędu Gminy 

do wymogów w zakresie 

dostępności architektonicznej, 

cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej dla osób ze 

szczególnymi potrzebami 

merytoryczni 

pracownicy 

Monitorowanie przez 

koordynatora ds. dostępności 

realizacji przyjętych 

programów działania 

na bieżąco 

 

Data opracowania/przyjęcia planu 22.09.2020 r. 

 

Koordynator gminny ds. dostępności    Zatwierdzam: 

        Stanisław Wróbel             Wójt Gminy 

                                                                                                                  Krzysztof Ficoń 

 


