
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.2020.1062 t.j.) ustala się plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

 Lp.  Zakres działalności Realizujący zadania 
wynikające z art. 6 

ustawy 

Sposób realizacji Termin realizacji 

1. 

 

 Powołanie Koordynatora do spraw 
dostępności w Urzędzie Gminy w Padwi 
Narodowej  

 

 
 Wójt Gminy Padew 
Narodowa  

 

Wydanie Zarządzenia przez Wójta Gminy 
Padew Narodowa  

 

Wrzesień 2020r. 

2. 

 

 

Przekazanie do publicznej wiadomości 
danych o osobie wyznaczonej na 
Koordynatora ds. dostępności w urzędzie 
gminy oraz informacji o zakresie zadań 

  

Wójt Gminy  

Publikacja informacji na stronach 
internetowych: 

   - Urzędu Gminy w Padwi Narodowej  
    - Biuletynu Informacji Publicznej 
      

 Wrzesień 2020 r. 

3. 

 

Szkolenie z zakresu zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator 
 
 

Udział w kursie koordynatora do spraw 
dostępności. 

Grudzień 2020 

4. 

 

 

 

 

Analiza stanu obiektu Urzędu Gminy  pod 
względem dostosowania do potrzeb osób 
ze szczególnymi potrzebami wynikającymi 
z przepisów ustawy w zakresie 
dostępności: 
- architektonicznej, 
-informacyjno-komunikacyjnej w celu 
sporządzenia deklaracji dostępności 
 

Koordynator ds. 
dostępności w Urzędzie 
Gminy w Padwi Narodowej  
 
 
 
 
 
 
 

Przeprowadzenie przeglądu obiektu pod 
względem dostępności: 
-architektonicznej- zgodnie z art.6 pkt. 1 
ww. ustawy, 
Informacyjno-komunikacyjnej zgodnie z 
art.6 pkt.3.ww.ustawy 
Spotkanie Koordynatora ds. dostępności  z 
kierownikami jednostek celem omówienia 
najważniejszych zagadnień wynikających z 
przepisów art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 
r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

Grudzień 2020 r. 



 

5. 

 

 

 

 

Analiza stanu dostępności cyfrowej: 
-Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy w Padwi Narodowej, 
-strony internetowej urzędu gminy 
do potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami w celu przygotowania deklaracji 
dostępności 
 
 

Koordynator + 
Administrator Systemu 
Informatycznego 
 
 
 
 
 
 
 

Przeprowadzenie analizy w zakresie 
dostępności cyfrowej –zgodnie z art. 6 pkt. 
2 ww. ustawy 
Dostosowanie  istniejącej strony 
internetowej BIP zgodnie z ustawą o 
dostępności cyfrowej. 
Zapewnienie transkrypcji dla  obrad Rady 
Gminy  transmitowanych poprzez stronę 
internetową. 
 

Grudzień 2020r. 

6. 

 

 

 

 
Sporządzenie deklaracji dostępności 

Koordynator 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na podstawie samooceny pod kątem 
sposobów dostosowania administrowanego 
obiektu Urzędu Gminy  do minimalnych 
wymagań dotyczących dostępności ze 
wskazaniem na wymagania w zakresie 
dostępności architektonicznej, cyfrowej i 
informacyjno-komunikacyjnej, wynikające z 
art. 6 ustawy 

Grudzień 2020 

7. 

 

 

Przygotowanie  planu działania na rzecz 
poprawy zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-
2021 

  

Koordynator 

 

 

 

Opracowanie Planu działania o którym 
mowa w art.14 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 
lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, 
 
Przekazanie do zatwierdzenia planu 
działania Wójtowi Gminy , 
 
Publikacja Planu działania na stronie 
podmiotowej BIP urzędu gminy 

  

 Luty  2021 r. 

8. 

 

Analiza stanu obiektu urzędu gminy  w 
zakresie : 
- dostępności architektonicznej, 

 Koordynator ds. 
dostępności przy 
współpracy Sekretarza 
Gminy, samodzielnych 

-Przeprowadzenie analizy obecnego stanu 
obiektu pod kątem dostosowania jego 

  

 Luty 2021 r. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-informacyjno-komunikacyjnej, 
-cyfrowej   
pod  względem dostosowania do potrzeb 
osób ze szczególnymi potrzebami 
wynikającymi z przepisów przedmiotowej 
ustawy. 
 

stanowisk pracy oraz 
osoby odpowiedzialnej za 
sprawy informatyczne 
urzędu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

architektury do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

-Przeprowadzenie analizy obecnego stanu 
obiektów pod kątem ich dostosowania w 
zakresie dostępności informacyjno-
komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

Dokonanie analizy i dostosowania 
dostępności cyfrowej strony internetowej dla 
osób ze szczególnymi potrzebami. 

-Opracowanie harmonogramu 
przeprowadzenia niezbędnych działań 
dotyczących przystosowania obiektu do 
wymogów w zakresie dostępności 
architektonicznej i dostępności 
informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze 
szczególnymi potrzebami  

-Podejmowanie działań mających na celu 
ciągłe udoskonalanie stron internetowych 
urzędu gminy 

9. 

 

 

 Dokonanie diagnozy w zakresie dostępu 
alternatywnego w przypadku braku 
możliwości zapewniania dostępności dla 
osób ze szczególnymi potrzebami ze 
względu na ograniczenia techniczne i 
prawne 

Koordynator do Spraw 

Dostępności  

 

 

 

Przygotowanie opisu sposobów 
zapewnienia (procedur) dostępu 
alternatywnego osobom ze szczególnymi 
potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych 
osób poprzez np. wykorzystanie 
nowoczesnych technologii, zapewnienie 
pracownika do pomocy osobom ze 
szczególnymi potrzebami oraz 
dostosowania budynku Urzędu Gminy w 
celu spełnienia wymogów ustawy z dnia 19 

  

 Marzec 2021r. 

 



 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami  
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Wspieranie osób ze szczególnymi 
potrzebami w dostępie do usług 
świadczonych przez Urząd Gminy w Padwi 
Narodowej oraz  monitorowanie działań  
w tym zakresie  

 

Koordynator do Spraw 
Dostępności  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Przesyłanie możliwymi środkami 
niezbędnych informacji w zakresie potrzeb 
osób ze szczególnymi potrzebami, 
2. Podejmowanie działań mających na celu 
usuwanie barier i zapobieganie ich 
powstawaniu poprzez: 
 -zapewnienie osobie ze szczególnymi 
potrzebami wsparcia innej osoby lub 
zapewnienie wsparcia technicznego, w tym 
wykorzystanie nowoczesnych technologii 
(zapewnienie kontaktu telefonicznego, 
korespondencyjnego lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej).  
- podjecie działań organizacyjnych, które 
zapewnią osobie ze szczególnymi 
potrzebami dostęp do budynku, 
w sposób samodzielny lub na zasadzie 
równości z innymi osobami (potrzebna 
pomoc innej osoby), albo które  umożliwią 
skorzystanie z usług publicznych w inny 
sposób (np. online). Zapewnienie osobom 
ze szczególnymi potrzebami  wsparcie 
pracownika lub innej wyznaczonej osoby. 
 

Realizacja w całym 
okresie działania 
koordynator 
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Aktualizacja deklaracji dostępności Koordynator do Spraw 

Dostępności  

 

 

Na podstawie dokonanego przeglądu 
dostępności 

 

 

Do dnia 31 marca 
każdego roku oraz 
niezwłocznie w każdym 
przypadku, mogącym 
mieć wpływ na jej 
dostępność cyfrową 



 

12. 

 

 

 

Pozyskanie danych zbiorczych do raportu o 
stanie zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o 
zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami  

 Koordynator do Spraw 
Dostępności  

 

 

 

Uzyskanie 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 

  

Marzec 2021 r. 
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Uzgodnienie danych do Raportu o stanie 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami  

 

Koordynator do Spraw 
Dostępności  

 

Przedstawienie Wójtowi Gminy Padew 
Narodowa propozycji Raportu o stanie 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami . 

20 marzec 2021 

14. 

 

 

 

Sporządzenie Raportu o stanie 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 
ustawy 

  

Koordynator do Spraw 

Dostępności  

 

 

 

1. Przekazanie sporządzonego Raportu do 
zatwierdzenia Wójtowi Gminy  
 

2. Publikacja Raportu na stronie 
podmiotowej BIP Urzędu Gminy  

 

  

w terminach 
przewidzianych w art. 11 
ustawy  

     

15 

 

 

Zapewnienie szkoleń 
w zakresie  dostępności 

Referat Organizacyjny 

 

 

 

Przeprowadzenie szkolenia dla  
pracowników w zakresie zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

2021r 



 

 

Szkolenie w zakresie tworzenia dostępnych 
dokumentów elektronicznych w microsoft -
word. 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmowanie uwag, opinii 
 i sugestii od osób ze szczególnymi 
potrzebami oraz ich opiekunów i rodzin 
dotyczących problemów natury 
architektonicznej, technicznej, cyfrowej lub 
informacyjno-komunikacyjnej z jakimi 
zmagają się podczas  kontaktów z 
urzędem 

Koordynator 

 

 

 

 

 

 

 

Umieszczenie na stronie internetowej 
informacji o możliwości zgłaszania uwag, 
opinii i sugestii w sprawie  dostępności dla 
osób ze szczególnymi potrzebami   w 
zakresie dostępności architektonicznej, 
informatycznej i  informacyjno-
komunikacyjnej. 

 Osoby ze szczególnymi potrzebami oraz 
ich opiekunowie i rodzina mogą zgłaszać 
propozycje wprowadzenia zmian w zakresie 
dostępności w celu udoskonalenia kontaktu 
osób ze szczególnymi potrzebami z 
Urzędem Gminy w Padwi Narodowej 

 

Na bieżąco, przez cały 
okres 

Data sporządzenia: 24.02.2021r. 

Dokument opracował: Koordynator ds. dostępności- Aleksandra Małgorzata Szewc 

                                                                                                ZATWIERDZAM:   Wójt 

                    mgr Robert Pluta 


