
 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA 

DOSTĘPNOŚCI URZĘDU GMINY SIEROSZEWICE 

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 2019 r. poz. 1696 ze zm.)  

przyjmuje się: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami  

  

Lp. 

  

Planowane działania  

Osoba 

organizacyjna 

odpowiedzialna 

za realizację  

  

Sposób realizacji 

 

Termin realizacji 

1. Podanie do publicznej 

wiadomości danych 

koordynatora   

  

Wójt Gminy  

- zamieszczenie 

informacji na stronach 

internetowych Urzędu o 

wyznaczeniu 

koordynatora ds. 

dostępności wraz z 

danymi kontaktowymi 

- zgłoszenie danych 

koordynatora ds. 

dostępności na listę 

poprzez dedykowany 

adres Ministerstwa 

Funduszu i Polityki 

Regionalnej oraz 

Wojewody 

Wielkopolskiego 

 

 

do  

30 września   

2020 r. 

2. Sporządzenie Planu 

działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata 2020-

2021 

  

Koordynator 

Zespół ds. 

dostępności 

- opracowanie Planu 

działania  

- przekazanie do 

zatwierdzenia Wójtowi 

Gminy 

- publikacja Planu 

działania na stronie 

podmiotowej BIP 

Urzędu 

 

 

 październik 

2020 r. 



3. Skierowanie informacji do 

jednostek organizacyjnych 

Urzędu Gminy 

przypominających o 

obowiązku wyznaczenia 

przez kierownika jednostki 

osoby do kontaktów w 

sprawach dostępności dla 

osób ze szczególnymi 

potrzebami  

 

 

Jednostki 

organizacyjne 

Gminy 

Sieroszewice 

Przesłanie Wójtowi 

Gminy Sieroszewice 

informacji  o danych 

osoby do kontaktu z 

koordynatorem ds. 

dostępności, 

sporządzenie deklaracji 

dostępności i 

umieszczenie na stronie 

internetowej jednostki   

 

 

październik 

2020 r. 

 

4. Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami do 

dostępności w zakresie: 

• architektonicznym 

• cyfrowym 

• informacyjno-

komunikacyjnym 

   

Koordynator 

Zespół ds. 

dostępności 

Administrator 

Systemu 

Informatycznego 

 

- publikacja na stronie 

www.sieroszewice.pl 

oraz  BIP Urzędu 

informacji adresowych i 

kontaktowych 

podmiotów 

wspierających osoby ze 

szczególnymi 

potrzebami, 

wynikającymi z zapisów 

art. 6 ustawy   

  

 

 

realizacja w całym 

okresie działania 

koordynatora i 

zespołu ds. 

dostępności 

5. Dokonanie analizy pod 

kątem dostosowania 

administrowanych obiektów 

do minimalnych wymagań 

dotyczących dostępności  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Koordynator 

Zespół ds. 

dostępności 

Administrator 

Systemu 

Informatycznego 

 

- przegląd stanu 

dostosowania obiektu w 

aspekcie dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie 

architektonicznym, 

cyfrowym i 

informacyjno-

komunikacyjnym 

wynikających z zapisów 

art. 6 ustawy 

- sporządzenie deklaracji 

dostępności ze 

wskazaniem na 

wymagania w zakresie 

dostępności 

architektonicznej, 

cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej, 

wynikające z art. 6 

ustawy 

 

 

grudzień 

 2020 r. 

http://www.sieroszewice.pl/


6. Dokonanie diagnozy w 

zakresie dostępności 

alternatywnej w przypadku 

braku możliwości 

zapewnienia dostępności dla 

osób ze szczególnymi 

potrzebami ze względu na 

ograniczenia techniczne i 

prawne  

  

 Koordynator 

Zespól ds. 

dostępności 

- uzyskanie informacji 

ze wskazaniem na 

wymagania o 

charakterze 

zapewniającym wsparcie 

np. pracownika, 

wolontariusza lub innej 

wyznaczonej osoby 

wynikającej z zapisów 

art. 7  

 

 

styczeń – luty 

2021 r. 

 

7. Monitorowanie działalności 

podmiotów publicznych w 

zakresie dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami   

 

Koordynator 

Zespół ds. 

dostępności 

Współpraca z 

dyrektorami jednostek 

organizacyjnych Gminy 

Sieroszewice  

 

 

realizacja w całym 

okresie działania 

koordynatora i 

zespołu ds. 

dostępności 

8. Uzyskanie danych do 

raportu  

 

Koordynator 

Zespół ds. 

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 

 

  

luty 

2021 r. 

9.  Otrzymanie Raportów od 

jednostek organizacyjnych  

Jednostki 

organizacyjne 

Gminy 

Sieroszewice  

Przesłanie 

koordynatorowi Urzędu 

Gminy skanu Raportu 

swojej jednostki  

  

 

Luty 

2021 r. 

10. Sporządzenie Raportu o 

stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

zgodnie z art. 11 ustawy 

  

Koordynator 

- przekazanie 

sporządzonego Raportu 

do zatwierdzenia 

Wójtowi Gminy  

- przesłanie Raportu do 

Ministerstwa Funduszu i 

Polityki Regionalnej 

oraz Wojewody 

Wielkopolskiego 

  

w terminach 

przewidzianych w 

art. 11 ustawy 



- publikacja Raportu na 

stronie podmiotowej BIP 

Urzędu 

  

 Koordynator ds. dostępności: 

 

   /-/ Marzena Sztukowska                                                      Zatwierdzam Plan Działania: 

 

                                                                                                          Wójt Gminy 

                                                                                                  /-/ Anatol Piaskowski  

  

 

Data sporządzenia: 30.10.2020 r.  


