
Dąbrowa, 24 marca 2021 r.  

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy 

w Dąbrowie na lata 2021-2024  

  

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 5, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U. z 2020r. Poz. 1062 ze zm.) zwanej dalej ustawą, ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

  

Lp.  Zadanie  Realizujący  Sposób realizacji  Termin  

1  Analiza stanu wyjściowego 
dostępności Urzędu dla osób ze 
szczególnymi potrzebami  

koordynator ds. dostępności  
Dokonanie analizy porównawczej stanu istniejącego w zakresie 

dostępności.  

Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności - stan 
na 01-01-2021 r.  

31-03-2021 r.  

kierownicy referatów oraz 
samodzielne stanowiska pracy 
w Urzędzie  
 
Wójt Gminy  
 
koordynator ds. dostępności  

Zgromadzenie informacji o istniejących przeszkodach w 

dostępności budynku Urzędu, stron internetowych i aplikacji 

mobilnej oraz sposobach ich usunięcia – w odniesieniu do Art. 

6. Ustawy [Zakres minimalnych wymagań służących 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami].  

  

31-08-2021 r.  

2  Przygotowanie budżetu  kierownicy referatów oraz 
samodzielne stanowiska pracy 
w Urzędzie 
  
Skarbnik Gminy  
 
koordynator ds. dostępności  

Szacowanie wydatków  do wprowadzenia koniecznych zmian 
wraz z ich zaplanowaniem w budżecie w latach 2022-2024.  

Lata 2022-2024  



3  Monitorowanie procesu 
zapewnienia dostępności Urzędu  

koordynator ds. dostępności  
 
kierownictwo Urzędu 

 

Współpraca z pracownikami Urzędu w sprawach dostępności 
Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

na bieżąco  

Analizowanie wpływających do koordynatorów ds. dostępności 
zgłoszeń dotyczących zidentyfikowanych przez petentów barier w 
korzystaniu z Urzędu.  

na bieżąco  

Gromadzenie informacji od pracowników Urzędu o 
zidentyfikowanych i zgłaszanych barierach w korzystaniu z 
Urzędu.  

na bieżąco  

4  
Zapewnienie minimalnych 
wymagań – w odniesieniu do Art. 
6. Ustawy [Zakres minimalnych 
wymagań służących zapewnieniu 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami]  

koordynator ds. dostępności  

kierownictwo Urzędu  

Sukcesywne wdrażanie zgodnie z planami budżetowymi na lata 
2022-2024 rozwiązań zapewniających spełnienie minimalnych 
wymogów dostępności architektonicznej, cyfrowej i 
komunikacyjno-informacyjnej.  

31-12-2024 r.  

5  
Zapewnienie dostępności  
alternatywnej – w odniesieniu do 
Art. 7. Ustawy [Dostęp 
alternatywny]  

koordynator ds. dostępności  

pracownicy Urzędu  

Stosowanie przy obsłudze petentów rozwiązań alternatywnych do 
czasu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami pełnej 
dostępności Urzędu.  

na bieżąco  

6  
Podsumowanie procesu 

wdrożenia dostępności Urzędu dla 

osób ze szczególnymi  

potrzebami  

koordynator ds. dostępności  
Dokonanie analizy porównawczej stanu istniejącego w zakresie 

dostępności.  

Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności - stan 
na 01-01-2025 r.  

31-03-2025 r.  

  

Sporządził:              Zatwierdził: 

Rajmund Kulza              Katarzyna Gołębiowska – Jarek  

Koordynator dostępności            Wójt Gminy Dąbrowa 


