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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY 

ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI  

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA 

LATA 2020-2024 

 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cmolas,  10 marzec 2021r.
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Lp Zakres działania 

Realizujący zadania 

wynikające z art.6 

ustawy 

Sposób realizacji Termin 

1. 
Powołanie koordynatora do spraw 

dostępności w Urzędzie Gminy 
Cmolas 

Wójt Gminy Cmolas Wydanie rozporządzenia Wójta Gminy Cmolas Sierpień 2020r. 

2. 

Podanie do publicznej 

wiadomości danych 

kontaktowych osoby 

wyznaczonej do pełnienia funkcji 

koordynatora do spraw 

dostępności Urzędu 

oraz informacji o zakresie zadań 

Koordynator ds. 

dostępności 

Administrator strony 

internetowej 

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej 

Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Październik 

2020r. 

3. 

1)  Przygotowanie i wdrożenie 

deklaracji dostępności UG i 

publikacja na stronie internetowej 

oraz na stronie BIP. Bieżaca 

aktualizacja deklaracji dostępności 

cyfrowej 

2)Dostosowanie strony internetowej 

www.cmolas.pl do standardów 

dostępności cyfrowej oraz 

prowadzenie witryny zgodnie ze 

standardami 

Administrator strony 
internetowej 

Dostosowanie do wymagań wynikających z ustawy z 

dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami i ustawy z dnia 4 kwietnia 

2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Do końca 

2020r. 

Realizacja 

przez cały 

okres 
działania 

4. 

Analiza stanu budynków Urzędu 

Gminy Cmolas względem 

dostosowania do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami 

wynikająca z przepisów ustaw 

Koordynator do spraw 
dostępności 

Inwentaryzacja obiektów, zaplanowanie prac 

niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

 

październik- 

listopad 2020 

r. 



 

5. 

Dokonanie diagnozy w 

zakresie dostępności 

alternatywnej w obiektach 

Urzędu Gminy Cmolas 

Koordynator do 

spraw dostępności 

Wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia osobom ze 

szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób 

poprzez np. wykorzystanie nowoczesnych technologii, zapewnienie 

pracownika lub wolontariusza lub innej osoby do pomocy osobom 

ze szczególnymi potrzebami.  

Grudzień 

2020 

6. 

Sporządzenie Planu działania 

na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Koordynator do 
spraw dostępności 

Opracowanie planu działania o którym mowa w art.14 ust. 2 pkt. 2 

ustawy z dnia 19 lipca o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Styczeń – 

luty 2021 

7. 

Podanie do publicznej 

wiadomości planu działania 

na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Koordynator do 

spraw dostępności 
i Administrator 

Systemów 
Informatycznych 

Publikacja na stronie Urzędu Gminy Cmolas Marzec 2021 

8. 

 

Gromadzenie danych 

zbiorczych do raportu 

dostępności 

Koordynator 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-marzec 
2021 r. 

9. 
Sporządzenie Raportu o stanie 

dostępności zgodnie z art. 11 

ustawy 

Koordynator ds. 

dostępności 

Przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia 

Wójtowi Gminy Cmolas 

Publikacja Raportu na stronie podmiotowej BIP Urzędu  

do 31 marca 

2021 r. 

10. 

Wsparcie osób ze 

szczególnymi potrzebami w 

zakresie dostępności 

architektonicznej, cyfrowej, 

komunikacyjno- 
informacyjnej 

Koordynator ds. 

dostępności 

Możliwość stałego kontaktu z osobą koordynatora 

(bezpośrednio, za pośrednictwem e-mail, telefonicznie). 

Bieżące informowanie o realizacji działań związanych z 
dostosowywaniem urzędu do standardów dostępności. 

Realizacja 

przez cały 

okres 

działania 

koordynatora 



 

 

 

Sporządziła: Dominika Serafin – Koordynator do Spraw Dostępności  Zatwierdził: 

                                                                                                                                                                        Zastępca Wójta 

                                                                                                                                                                         Lesław Budzisz 

 

 

11. 

Monitorowanie działalności 

Urzędu, o której mowa w art. 

14 ust. 1 ustawy w zakresie 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

 

 

Koordynator ds. 

dostępności 

 

Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i 

zapobieganie ich powstawaniu w zakresie: 

- dostępności architektonicznej 

- dostępności cyfrowej 
- dostępności komunikacyjno-informacyjnej 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

koordynatora 

12. 

Dokonanie przeglądu 

procedur, regulaminów itp. 

obowiązujących w Urzędzie 

Gminy Cmolas pod kątem 

dostosowania ich do zasady 

dostępności, zgodnie z art. 6 

Ustawy o zapewnieniu 

dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Koordynator ds. 

dostępności 

 

Pracownicy 

merytoryczni 

Dokonanie przez pracowników merytorycznych przeglądu 

procedur dotyczących m.in. zlecania zadań publicznych, naborów 

na wolne stanowiska, pod kątem dostosowania ich do zasady 

zapewnienia dostępności zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 

lipca 2019r., o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, dostosowanie tych procedur do w/w wymogów. 

Do końca 

2021 roku  

13) 
Szkolenia pracowników w 

zakresie wspierania osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Koordynator ds. 

dostępności 

Przeszkolenie kadry kierowniczej i pracowników Urzędu w 

zakresie wspierania osób ze szczególnymi potrzebami 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

koordynatora 



 
 


