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      Na podstawie art.14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. 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 na lata 2020-2021. 

       Dnia 20 września 2019r. weszła w życie ustawa z 19 lipca 2019r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która wraz z ustawą z dnia 04 kwietnia 

2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych stanowi ogromny krok w realizacji Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała 06 września 2012 roku. 

        Gminne Centrum Kultury w Białej jako jednostka samorządu terytorialnego widzi 

konieczność zapewnienia szczególnej opieki oraz pojęcia szczególnych działań  w stosunku do 

osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą uczestniczyć w życiu publicznym. Dlatego 

wychodząc naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami został opracowany niniejszy Plan 

działania, który ma na celu określenie obszarów, które w sposób niewystarczający wspiera ww. 

osoby. 
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Plan działalności na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 

Lp. Zakres działalności Realizujący 

zadania z 

art.6  

ustawy 

Sposób realizacji Termin 

1. Powołanie koordynatora ds. 
dostępności 

Dyrektor 
jednostki 

Powołanie 
Koordynatora ds. 
dostępności odrębnym 
zarządzeniem 

do 
30.09.2020 

2. Przekazanie do publicznej 
wiadomości danych koordynatora 
ds. dostępności 

Dział 
administracji 

- zamieszczenie 
informacji na stronie 
BIP 
- zgłoszenie danych 
koordynatora na listę 
poprzez  dedykowany 
mail 

Październik 
2020 

3. Zgłoszenie danych Koordynatora 
ds. dostępności do Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej 
(MFiPR) 
dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl 

Koordynator Korespondencja 
mailowa 

10.10.2020r. 

4.  Sporządzenie Planu działania na 
rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na lata 
2020-2021 i przekazanie go do 
publicznej wiadomości 

Koordynator Opracowanie  Planu 
działania o którym 
mowa w art.14 ust. 2 
pkt.2 ustawy z dnia 19 
lipca 2019 roku o 
zapewnieniu 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami., 
przekazanie do 
zatwierdzenia przez 
Dyrektora Gminnego 
centrum Kultury w 
Białej i opublikowanie 
go na stronie BIP GCK 
w BiIałej 

Do 30 
Listopada 
2020 

5.  Dokonanie analizy dostępności w 
zakresie cyfrowym do potrzeb 
osób ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator 1. Przeprowadzenie 
audytu strony GCK w 
Białej oraz BIP, pod 
względem dostępności 
cyfrowej 
2. Opublikowanie 
deklaracji dostępności 
dla strony oraz BIP. 
3. Dostosowywanie 
strony www oraz BIP 

Do 30 
Listopada 
2020 
 Oraz 
Na bieżąco 



4 
 

do wytycznych wg. 
przeprowadzonego 
audytu oraz Ustawy o 
dostępności cyfrowej. 

6. Dokonanie analizy stanu obiektu 
pod względem dostosowania ich 
architektury do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami 
wynikającymi z   minimalnych 
przepisów ustawy z   dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

Koordynator 1.Przeprowadzenie 
analizy obecnego stanu 
obiektów pod kątem 
dostosowania ich 
architektury do potrzeb 
osób ze szczególnymi 
potrzebami; 
2.Przedstawienie 
koncepcji 
dostosowania 
architektonicznego 
obiektów dla osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 
3. Oszacowanie 
kosztów prac 
niezbędnych do 
wykonania w celu 
zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami. 

Do 
31.01.2021 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokonanie analizy dostępności 
obiektu  w zakresie informacyjno-
komunikacyjnym do potrzeb osób 
ze szczególnymi potrzebami. 

Koordynator 1.Przeprowadzenie 
analizy obecnego stanu 
obiektów pod kątem 
dostosowania ich  
dostępności 
informacyjno-
komunikacyjnej do 
potrzeb osób ze 
szczególnymi 
potrzebami; 
2.Przedstawienie 
koncepcji 
dostosowania  
dostępności 
informacyjno-
komunikacyjnej 
obiektów dla osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 
3. Oszacowanie 
kosztów prac 
niezbędnych do 
wykonania w celu 
zapewnienia 
dostępności osobom ze 

Do 
31.01.2021 
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szczególnymi 
potrzebami. 

 

8. Wspieranie osób ze szczególnymi 
potrzebami do dostępności                         
w zakresie: 
a)       Architektonicznymi, 
b)       Cyfrowym, 
c)      Informacyjno-
komunikacyjnymi 

Koordynator Podanie do publicznej 
wiadomości na stronie 
internetowej BIP GCK w 
Białej informacji 
adresowych i   
kontaktowych 
podmiotów 
wspierających osoby ze 
szczególnymi 
potrzebami, 
wynikającymi  z zapisów 
art. 6 ustawy, np.  
dostosowanie strony 
internetowej Sądu do 
standardu WCAG 2.1 

Realizacja w 
całym 
okresie 
działania 

9.  Monitorowanie działalności GCK w 
Białej w zakresie zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami oraz 
informowanie o konieczności 
wprowadzenia usprawnień i 
dodatkowych działań 

Koordynator, 
 
Specjalista 
ds.         BHP, 
 
redaktorzy 
strony 
internetowej 

Działania mające na celu 
ułatwienie dostępu 
architektonicznego, 
cyfrowego oraz 
informacyjno-
komunikacyjnego 

Cały okres 

10. Zbieranie danych zbiorczych do 
raportu zbiorczego 

Koordynator 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; 

Do 
26.02.2021r 

11.  Sporządzenie Raportu o   stanie 
zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami. 

Koordynator Przygotowanie raportu 
zbiorczego na 
podstawie zebranych 
informacji   

Do 

31.03.2020 

12.  Kampania informacyjna Koordynator Przygotowanie 
kampanii informacyjnej 
na temat dostępności 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami.  Realizacja 
kampanii społecznej 
podnoszącej wrażliwość 

Do  
31.05.2021 
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i świadomość 
społeczną. 

13. Dostosowanie obiektu Gminnego 
Centrum Kultury w Białej dla osób 
ze szczególnymi potrzebami  

Koordynator 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 

Cały okres 

Do 

31.12.2021 

 
 
 
 
 
 
 


