
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI 
POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021 

 
Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z póź. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
 

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

Sposób realizacji Termin 

1. Powołanie koordynatora ds. 
dostępności oraz Zespołu ds. 
dostępności 

Wójt Gminy Zarządzenie nr RO.83.2020 z 
29.09.2020 r. 

29.09.2020 

2. Zgłoszenie danych 
Koordynatora ds. dostępności 
do Ministerstwa Funduszy i 
Polityki Regionalnej ( MFiPR) 
dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl 

Koordynator Korespondencja mailowa 05.01.2021 

3. Spotkanie zespołu ds. 
dostępności i dokonanie 
samooceny pod kątem 
sposobów dostosowania 
budynku Urzędu do 
minimalnych wymagań 
dotyczących dostępności 

Koordynator + 
Zespół 

Zgłoszenie do projektu budżetu 
środków zabezpieczających 
realizacje potrzeb 

Do 
15.11.2020 

4. Dokonanie analizy pod kątem 
zapewnienia środków 
technicznych wspierających 
komunikację 

Koordynator + 
Zespół 

Audyt potrzeb, zabezpieczenie 
środków w Budżecie Gminy 

Do 
15.11.2020  

5. Zapewnienie dostępu 
alternatywnego 

Koordynator + 
Zespół 

Zapewnienie osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
wsparcia technicznego w tym z 
wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii, kontaktu 
telefonicznego, 
korespondencyjnego, wsparcia 
innej osoby 

Cały okres 

6. Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami 

Koordynator + 
Zespół 

Działania mające na celu 
ułatwienie dostępu 
architektonicznego, cyfrowego 
oraz informacyjno-
komunikacyjnego 

Cały okres 

7. Monitorowanie działalności 
Urzędu, o której mowa w art. 
14 ust. 1 ustawy w zakresie 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator – 
współpraca z   
pracownikami 
urzędu 

• Przesyłanie możliwymi 
środkami niezbędnych 
informacji w zakresie potrzeb 
osób ze szczególnymi 
potrzebami, 

• Podejmowanie działań 
mających na celu usuwanie 
barier i zapobieganie ich 
powstawaniu, 

• Prowadzenie bezpośrednich 
spotkań w siedzibie z udziałem 
specjalistów ds. informatyki, 
łączności, ekspertów branży 

Realizacja w 
całym okresie 

działania 
koordynatora 



budowlanej, sanitarnej itp. I 
opracowanie rekomendacji w 
zakresie poprawy dostępności 

8. Uzyskanie danych zbiorczych 
do raportu 

Koordynator Uzyskanie danych o stanie 
zapewnienia dostępności ze 
szczególnymi potrzebami, 
uwzględnieniem uwag 
odnoszących się do 
stwierdzonych istniejących 
przeszkód w dostępności oraz 
zaleceń dotyczących usunięcia 
nieprawidłowości 

2021 r. 

9. Sporządzenie raportu o stanie 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami, z godnie z art. 11 
ustawy 

Koordynator • Przekazanie sporządzonego 
Raportu do zatwierdzenia 
Wójtowi Gminy Brańszczyk, 

• Publikacja raportu na stronie 
podmiotowej BIP Urzędu 

W terminach 
przewidzianych 

w art. 11 
ustawy 

 
 
        Koordynator ds. dostępności 
                   Beata Wójcik 


