
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 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

 

Lp. Zakres działalności 

Realizujący 

zadania 

wynikające  

z art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Termin 

1. Analiza stanu budynku Urzędu 

Gminy Stawiguda pod względem 

dostosowania do potrzeb osób  

ze szczególnymi potrzebami 

wynikająca z przepisów ustawy. 

Koordynator 

oraz zespół ds. 

dostępności. 

Inwentaryzacja, analiza stanu budynku urzędu, ewentualne 

oszacowanie kosztów prac, które będą musiały zostać 

wykonane tak, aby budynek spełniał minimalne wymagania 

służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami wynikające z przepisów – art. 6 ww. ustawy. 

do 31.12.2020 r. 

2.  Analiza dostępności 

w zakresie informacyjno-

komunikacyjnym do potrzeb osób 

ze szczególnymi potrzebami 

wynikająca z przepisów ustawy. 

Koordynator  

oraz zespół ds. 

dostępności. 

 

Dokonanie analizy obecnego stanu obiektu pod kątem jego 

dostosowania w zakresie dostępności informacyjno- 

komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

do 31.12.2020 r. 

3.  Analizy dostępności w zakresie 

cyfrowym do potrzeb osób  

ze szczególnymi potrzebami 

wynikająca z przepisów ustawy. 

Koordynator 

oraz zespół ds. 

dostępności. 

Dokonanie analizy i w miarę możliwości dostosowanie 

dostępności cyfrowej strony internetowej dla osób  

ze szczególnymi potrzebami. 

 

do 31.12.2020 r.  

4. Uzyskanie danych do raportu 

dostępności. 
Koordynator  

oraz zespół ds. 

dostępności. 

Przygotowanie informacji zbiorczych do raportu o stanie 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

do 10.03.2021 r. 

5. Sporządzenie Raportu 

Dostępności 
Koordynator Przedstawienie raportu do zatwierdzenia przez Wójta Gminy 

Stawiguda; przekazanie raportu do Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego; podanie raportu do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej stawiguda.pl oraz na stronie 

podmiotowej BIP. 

do 31.03.2021 r., 

kolejny – 

w terminach 

przewidzianych 

w ustawie. 

https://www.wojnicz.pl/


6. Wspieranie osób ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie 

dostępności: 

1) architektonicznej 

2) cyfrowej 

3) informacyjno- 

komunikacyjnej. 

Koordynator 

oraz zespół ds. 

dostępności 

Podanie na stronie internetowej stawiguda.pl oraz BIP 

informacji adresowych i kontaktowych podmiotów 

wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami. 

 

Sprawdzanie i podejmowanie działań mających na celu 

ciągłe udoskonalanie strony internetowej stawiguda.pl do 

potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 

Realizacja  

w całym okresie 

działania 

koordynatora  

i zespołu ds. 

dostępności. 

7. Zapewnienie dostępu 

alternatywnego w przypadkach, 

gdy z przyczyn niezależnych, 

technicznych lub prawnych, 

podmiot nie będzie w stanie 

zapewnić dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami. 

Koordynator 

oraz zespół ds. 

dostępności. 

 

Wykorzystanie alternatywnych sposobów zapewnienia 

wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami  

w niezbędnym zakresie poprzez np. zastosowanie 

nowoczesnych technologii. 
 

Realizacja  

w całym okresie 

działania 

koordynatora  

i zespołu ds. 

dostępności. 

 

 

https://www.wojnicz.pl/

