
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA 
LATA 2020 – 2021 

 
Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020r. O zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(Dz.U. z 2019r. Poz. 1696 z późn. zm.) przyjmuje się: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 
 

Lp. Zakres działalności 
Realizujący zadanie 
wynikające z art. 6 
ustawy 

Sposób realizacji Termin 

1 
Przekazanie do publicznej wiadomości danych 
koordynatora ds. dostępności 

Koordynator 

Zamieszczenie informacji na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Żurawica o 

Wyznaczeniu koordynatora ds. dostępności wraz 
z danymi kontaktowymi 

30 wrzesień 2020r. 

2 
Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

Koordynator 
Opracowanie planu działania , przekazanie do 

zatwierdzenia Wójtowi Gminy Żurawica 
30 listopad 2020r. 

3 

Analiza stanu obiektu Urzędu Gminy Żurawica 
pod względem dostosowania, w zakresie 
dostępności: 

 architektonicznej 

 informacyjno-komunikacyjnej 
do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator 
Przeprowadzenie przeglądu obiektu pod 

względem dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy 

31 grudzień 2020r. 

4 

Analiza stanu dostępności cyfrowej: 

 Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Żurawica 

 Strony internetowej Gminy Żurawica 

Koordynator 
Przeprowadzenie analizy w zakresie dostępności 

cyfrowej, wynikającymi z zapisów art.6 pkt 2 
31 grudzień 2020r. 

5 

Monitorowanie działalności Urzędu Gminy 
Żurawica o której mowa w art. 14 ustawy w 
zakresie dostępności osobom za szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator 
Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych 

informacji oraz prowadzenie spotkań w siedzibie z 
udziałem specjalistów 

30 czerwca 2021r. 

6 
Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami do 
dostępności w zakresie architektonicznym, 
cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym 

Koordynator 

Działania mające na celu zapewnienie 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

wynikające z zapisów art. 6 ustawy. 
Dostosowanie strony internetowej do standardów 

WCAG 2.1 

Realizacja w całym 
okresie działania 

koordynatora 

7 Uzyskanie danych zbiorczych do raportu Koordynator 

Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag 
odnoszących się do stwierdzenie istniejących 

przeszkód w dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących 

usunięcia tych wad 

28 lutego 2021r. 



8 
Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienie 
dostępności 

Koordynator 

Przekazanie sporządzonego raportu Wójtowi 
Gminy Żurawica, a następnie podanie do 

publicznej wiadomości na stronie BIP Gminy 
Żurawica 

31 marzec 2021r. 

 
 
 
Data sporządzenia:  30.11.2020r. 
 
 
 
 
Koordynator ds. dostępności                                                                                                                                         Zatwierdził: 
  
Sebastian Śliwiński 


