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PLAN  DZIALANIA  NA RZECZ POPRAWY  ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI ZE SZCZEGOLNYMI 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 z póżn.zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

 

Nazwa podmiotu : Urząd Gminy Baranów 

Data opracowania przyjęcia planu : 22 grudnia 2020 r. 

Lp. Zakres działalności      Realizujący 

zadania 

wynikające z art. 6 

ustawy 

Sposób realizacji   Terminy 

1. Analiza stanu obiektu budynku Urzędu Gminy w 

Baranowie pod względem dostosowania do potrzeb osób 

ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów 

ustawy     

Wójt Gminy 

Baranów 

Administrator 

systemów 

informatycznych, 

 

 

Koordynator 

 

 

 

Administrator 

systemów 

informatycznych   

1. Powołanie  Koordynatora ds. 

dostępności  

2. Podanie do publicznej wiadomości 

na stronie BIP danych o osobie 

wyznaczonej na koordynatora ds. 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

3. Opracowanie planu działania na 

rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na lata 

2020 -2021  

4. Podanie zatwierdzonego planu 

działania do publicznej wiadomości 

poprzez umieszczenie na stronie 

BIP.  

30 września 2020 r 

 

 

 

 

 

 

październik-  

grudzień 2020 r.  
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2.   Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do 

dostępności w zakresie: 

1) architektonicznym, 

2) cyfrowym, 

3) informacyjno    - komunikacyjnej   

Koordynator  Podanie do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w 

Baranowie informacji adresowych i 

kontaktowych podmiotów wspierających 

osoby ze szczególnymi potrzebami, 

wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy 

realizacja na bieżąco 

w całym okresie 

działania   

3. Dokonanie samooceny pod kątem dostosowania obiektu 

Urzędu Gminy oraz administrowanych obiektów do 

minimalnych wymagań dotyczących dostępności 

Koordynator Sporządzenie deklaracji dostępności ze 

wskazaniem na wymagania w wymiarze 

architektonicznym, cyfrowym, 

komunikacyjnymi wynikające z art. 6 

ustawy  

październik 2020 r. –

styczeń 2021 r. 

4. Dokonanie  analizy w zakresie dostępności alternatywnej 

w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności 

dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na 

ograniczenia techniczne i prawne  

Koordynator 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator 

systemów 

informatycznych   

1. Uzyskanie informacji ze 

wskazaniem na wymagania o 

charakterze zapewniającym 

wsparcie wynikające z zapisów art. 

7 ustawy. 

2. Określenie zasad dostępu 

alternatywnego, monitoring 

przypadków i zapewnienie dostępu. 

3. Podanie do publicznej wiadomości 

na stronie BIP Urzędu Gminy w 

Baranowie informacji wynikającej z 

zapisów art. 7 ze wskazaniem 

dostępu alternatywnego np.: 

zapewnienia wsparcia wyznaczonej 

osoby czy zapewnienie wsparcia 

technicznego 

luty 2021 r. 

5.  Monitorowanie działalności Urzędu Gminy w Baranowie  

o których mowa w art.14 ust. 1 ustawy w zakresie 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

(przesłanie niezbędnych informacji wskazujących realne 

możliwości dostosowania administrowanych obiektów do 

potrzeb dostępności oraz możliwości ich finansowania), 

oraz udostepnienie adresów stron internetowych do 

instytucji realizujących pośrednio zadania wynikające z 

Koordynator  Przesyłanie możliwymi środkami 

niezbędnych środkami niezbędnych 

informacji oraz prowadzenie bezpośrednich 

spotkań w siedzibie prowadzonych 

zespołowo z udziałem specjalistów do 

spraw informatyki, łączności, ekspertów 

branży budowlanej, sanitarnej   

Dwa razy w roku do 

30 kwietnia i 31 

października lub 

konieczności 

wynikającej z 

przepisów. 
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ustawy przykładowo w sprawie skarg i wniosków 

dotyczących ograniczeń dostępności ( Prezes Zarządu 

PFRON), które w procesie ich rozpatrzenia stosują 

decyzyjny nakaz wykonalności.    

6. Uzyskanie danych zbiorczych do raportu Koordynator Uzyskanie danych w zakresie realizacji 

uwag odnoszących się do stwierdzonych 

istniejących przeszkód w dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami i 

zaleceń dotyczących usunięcia tych wad. 

Marzec 2021 r. 

7. Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami oraz przesłanie do 

ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego   

Koordynator  Przekazanie projektu raportu o stanie 

zapewnienia dostępności podmiotu 

publicznego Wójtowi Gminy Baranów 

celem zatwierdzenia i przesłania wg 

właściwości oraz o podanie jego treści do 

publicznej wiadomości. 

Pierwszy raport 

sporządzony w 

terminie do 31 marca 

2021 r.  

Kolejny w terminach 

przewidzianych w 

ustawie ( art. 11 

ustawy) 

8. Opracowanie planu działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności Urzędu Gminy Baranów 

osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 - 2025  

Wójt Gminy 

Baranów, 

Koordynator  

Podanie zatwierdzonego planu działania do 

publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie na stronie BIP. 

grudzień 2021 

 

Podpis Koordynatora: 

 

Pelagia Maruszak 

 

………………………. 

  



4 
 

 


