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Lp. Zakres działania Realizujący zadania wynikające z art. 6 

ustawy

Sposób realizacji Termin

1. Przekazanie do publicznej wiadomości danych 

o osobie wyznaczonej na koordynatora ds. 

dostępności.

Emil Brzozowski - koordynator w zakresie 

dostępności cyfrowej 

Zgłoszenie danych koordynatora na listę 

koordynatorów ds. dostępności poprzez dedykowany 

adres e-mail; Zamieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeżewo

do 30.09.2020 r.

2. Dokonanie samooceny pod kątem 

dostosowania administrowanych obiektów do 

minimalnych wymagań dotyczących 

dostępności.

Koordynatorzy ds. dostępności Przegląd deklaracji dostępności z dnia 20.03.2020 r. 

ze wskazaniem na wymagania w wymiarze 

architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-

komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy 

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej Ustawa o 

dostępności).

do 28.02.2021 r.

3. Bartosz Erward - koordynator w zakresie 

dostępności architektonicznej i 

informacyjnej

1. Przeprowadzenie analizy obecnego stanu 

obiektów pod kątem dostosowania ich architektury 

do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami; 

do 28.02.2021 r.

2. Przedstawienie koncepcji dostosowania 

architektonicznego obiektów dla osób ze 

szczególnymi potrzebami;  

do końca roku 2021 i uaktualnianie 

każdego kolejnego roku

3. Zatwierdzenie Programu działania dotyczącego 

przystosowania obiektów do wymogów w zakresie 

dostępności architektonicznej dla osób ze 

szczególnymi potrzebami przez kierownika jednostki.

co roku od 2021 roku /przystosowania 

obiektów traktowane są priorytetowo 

w miarę możliwości finansowych w 

latach 2021 – 2030/

4. Dokonanie analizy dostępności w zakresie 

informacyjno-komunikacyjnym do potrzeb osób 

ze szczególnymi potrzebami.

Bartosz Erward - koordynator w zakresie 

dostępności architektonicznej i 

informacyjnej

1. Dokonanie analizy obecnego stanu obiektów pod 

kątem ich dostosowania w zakresie dostępności 

informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze 

szczególnymi potrzebami;

do 28.02.2021 r. 

2. Przedstawienie koncepcji dostosowania 

informacyjno-komunikacyjnego obiektów dla osób ze 

szczególnymi potrzebami;

do końca roku 2021 i uaktualnianie 

każdego kolejnego roku w związku z 

bieżącym dostosowaniem obiektów 

3. Zatwierdzenie programu działania dotyczącego 

przystosowania obiektów do wymogów w zakresie 

dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób 

ze szczególnymi potrzebami przez kierownika 

jednostki.

co roku od 2021 roku /przy realizacji 

założonych koncepcji dostosowania w 

miarę możliwości finansowych w 

latach 2021 – 2030/

5. Dokonanie analizy dostępności w zakresie 

cyfrowym do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami.

Emil Brzozowski - koordynator w zakresie 

dostępności cyfrowej 

1. Dokonanie analizy i dostosowanie dostępności 

cyfrowej stron internetowych dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

do 28.02.2021 r. 

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.

Dokonanie analizy stanu obiektów pod 

względem dostosowania ich architektury do 

potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami 

wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami.



6. Dokonanie analizy w zakresie dostępności 

alternatywnej w przypadku braku możliwości 

zapewnienia dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami ze względu na 

ograniczenia techniczne i prawne.

Emil Brzozowski - koordynator w zakresie 

dostępności cyfrowej 

1. Przygotowanie formularza wniosku o zapewnienie 

dostępności zgodnie z art. 30 ustawy o dostępności 

oraz umieszczenie formularza na stronie internetowej 

jednostki

do 30.09.2021 r.

7. Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami.

Koordynatorzy ds. dostępności przy 

wsparciu kierownika jednostki

1. Przygotowanie danych zbiorczych do raportu w 

zakresie realizacji ustawy o dostępności z 

uwzględnieniem uwag odnoszących się do 

stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń 

dotyczących ich usunięcia na dzień 31.12.2020r.;   2. 

Przekazanie sporządzonego raportu do 

zatwierdzenia kierownikowi jednostki; 3. 

Umieszczenie sporządzonego raportu w Portalu 

GUS; 4. Opublikowanie raportu na stronie 

internetowej jednostki

do 31.03.2021 r. - kolejny - w 

terminach przewidzianych w Ustawie o 

dostępności

8. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami 

do dostępności w zakresie architektonicznym, 

cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym.

Koordynatorzy ds. dostępności 1. Podejmowanie różnego rodzaju działań w 

zależności od potrzeb, mających na celu 

zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami wynikające z zapisów art. 6 Ustawy o 

dostępności; 2. przyjmowanie uwag, opinii i sugestii 

od osób ze szczególnymi potrzebami, a także od ich 

rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury 

architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz 

cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać podczas 

kontaktu z pracownikami jednostkami 3. monitoring 

przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego

Realizacja w całym okresie działania 

koordynatorów

9. Dostosowywanie strony internetowej do 

standardów WCAG 2.1.

Emil Brzozowski - koordynator w zakresie 

dostępności cyfrowej 

Testowanie strony pod kątem działania i 

wprowadzanie potrzebnych zmian we współpracy z 

programistami.

Realizacja na bieżąco

10. Realizacja przyjętych programów działania 

dotyczących przystosowania obiektów do 

wymogów w zakresie dostępności 

architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi 

potrzebami.

Koordynatorzy ds. dostępności 1. Współpraca z pracownikami jednostki na rzecz 

działań dotyczących przystosowania obiektów do 

wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, 

cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze 

szczególnymi potrzebami.

Realizacja na bieżąco

2. Wdrożenie w miarę możliwości działań przyjętych 

w programach działania dotyczących przystosowania 

obiektów do wymogów w zakresie dostępności 

architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi 

potrzebami;

uaktualniane każdego roku 

/traktowane priorytetowo w miarę 

możliwości finansowych w latach 2021 

- 2030/

3. Monitorowanie realizacji przyjętych programów 

działania.

co roku od 2021 roku /realizacji 

założonych koncepcji/


