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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 2020 r. O zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662) przyjmuje się: 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

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

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która wraz z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych stanowi 

znaczący krok w realizacji Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób 

niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała 6 września 2012 r. 

Dostrzegając potrzeby koniecznych działań oraz wychodząc naprzeciw osobom ze 

szczególnymi potrzebami został opracowany niniejszy plan działania, mający na celu 

zdiagnozowanie obszarów, a także wskazanie czynności korygujących, niezbędnych do równego 

korzystania z życia publicznego obywateli. 

Lp. 
Zakres działalności Realizujący 

zadania 
wynikające 

z art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Termin 

1. Powołanie Koordynatora ds. 
dostępności oraz Zespołu ds. 
zapewnienia dostępności 
architektonicznej, cyfrowej i 
informacyjno-komunikacyjnej oraz 
podanie informacji do publicznej 
wiadomości 

Burmistrz Miasta 
Dęblin, administrator 
systemów 
informatycznych 

zamieszczenie informacji na 
stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej 

wrzesień 
2020r. 

2. Przeprowadzenie spotkania 
organizacyjnego 

Koordynator Zapoznanie Zespołu ds. 
zapewnienia dostępności 
architektonicznej, cyfrowej i 
informacyjno-komunikacyjnej z 
celem oraz kierunkami działania 

październik 
2020r. 

3. Sporządzenie Planu działania na rzecz 
poprawy zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami na 
lata 2020-2021 

Koordynator, Zespół 
ds. zapewnienia 
dostępności 
architektonicznej, 
cyfrowej i 
informacyjno-
komunikacyjnej 

Opracowanie planu działania, 
przekazanie do zatwierdzenia 
przez Burmistrza Miasta Dęblin i 
podanie do publicznej 
wiadomości, na stronie BIP 
Miasta Dęblin 

październik -
grudzień 
2020r. 

4. Dokonanie samooceny pod kątem 
dostosowania obiektu Urzędu Miasta 
do minimalnych wymagań dotyczących 
dostępności 

Koordynator, Zespół 
ds. zapewnienia 
dostępności 
architektonicznej, 
cyfrowej i 
informacyjno-

Przegląd obiektu Urzędu Miasta 
Dęblin ze wskazaniem na 
wymagania w wymiarze 
architektonicznym oraz cyfrowym 
i informacyjno-komunikacyjnym, 
sporządzenie deklaracji 

październik 
2020r. -

styczeń 202lr. 



komunikacyjnej dostępności ze wskazaniem na 
wymagania w wymiarze 
architektonicznym, cyfrowym i 
informacyjnym 

5. Wspieranie osób ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie dostępności: 
1) architektonicznej 
2) cyfrowej 
3) informacyjno-komunikacyjnej 

Monitorowanie działaności urzędu w 
tym zakresie 

Koordynator Podanie na stronie www.deblin.Dl 
oraz BIP infonnacji adresowych i 
kontaktowych podmiotów 
wspierających osoby ze 
szczególnymi potrzebami, 
podejmowanie działań w 
zależności od potrzeb, 
przyjmowanie uwag, opinii i 
sugestii od osób ze szczególnymi 
potrzebami, a także od ich rodzin i 
opiekunów, podejmowanie 
działań mających na celu 
usuwanie barier i zapobieganie ich 
powstawania. 

realizacja na 
bieżąco w 

całym okresie 
działania 

6. Skierowanie pism do jednostek 
organizacyjnych Miasta Dęblin 
przypominających o obowiązku 
wyznaczenia przez kierownika 
jednostki osoby do kontaktów w 
sprawach dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami oraz 
opracowania planu działania i 
podejmowania czynności niezbędnych 
z realizacją zapisów ustawy. 

Jednostki 
organizacyjne Miasta 
Dęblin 

Przesłanie Burmistrzowi Miasta 
Dęblin pism z wyznaczeniem 
osoby do kontaktu z 
koordynatorem ds. dostępności 
oraz planów działania. 

styczeń 202 lr. 

7. Dokonanie analizy pod kątem 
dostosowania administrowanych 
obiektów do minimalnych wymagań 
dotyczących dostępności, a w razie 
konieczności opracowanie i wdrożenie 
niezbędnych zmian określonych w art. 
6 ustawy 

Koordynator, Zespół 
ds. zapewnienia 
dostępności 
architektonicznej, 
cyfrowej i 
informacyjno-
komunikacyjnej 

Uzyskanie informacji ze 
wskazaniem na wymagania w 
wymiarze architektonicznym, 
cyfrowym, komunikacyjnym 
wynikające z zapisów art. 6 
ustawy 

styczeń-luty 
202 lr. 

8. Dokonanie diagnozy w zakresie 
dostępności alternatywnej w przypadku 
braku możliwości zapewnienia 
dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami ze względu na ograniczenia 
techniczne i prawne 

Koordynator, Zespół 
ds. zapewnienia 
dostępności 
architektonicznej, 
cyfrowej i 
informacyjno-
komunikacyjnej 

Uzyskanie informacji ze 
wskazaniem na wymagania o 
charakterze zapewniającym 
wsparcie wynikające z zapisów 
art. 7 ustawy. Określenie zasad 
dostępu alternatywnego, 
monitoring przypadków i 
zapewnienie dostępu 

luty 202 lr. 

9. Monitorowanie działalności urzędu w 
zakresie dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami oraz 
realizacja przyjęty założeń dotyczących 
przystosowania obiektu do wymogów 
w zakresie dostępności 

Koordynator Współpraca z Naczelnikami 
Wydziałów, prowadzenie 
bezpośrednich spotkań w 
siedzibie z udziałem specjalistów, 
ekspertów branży budowlanej itp. 
Podejmowanie działań mających 
na celu usuwanie barier i 
zapobieganie ich powstawaniu 

cały okres 



10. 
Uzyskanie danych zbiorczych do 
raportu 

Koordynator, Zespół 
ds. zapewnienia 
dostępności 
architektonicznej, 
cyfrowej i 
informacyjno-
komunikacyjnej, 
Jednostki 
organizacyjne Miasta 
Dęblin 

Uzyskanie danych w zakresie 
realizacji uwag odnoszących się 
do stwierdzonych istniejących 
przeszkód w dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami i 
zaleceń dotyczących usunięcia 
tych wad 

marzec 202 lr. 

11. Sporządzenie raportu o stanie 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami oraz 
przesłanie do ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego 

Koordynator, Zespół 
ds. zapewnienia 
dostępności 
architektonicznej, 
cyfrowej i 
informacyjno-
komunikacyjnej 

Przekazanie projektu raportu o 
stanie zapewnienia dostępności 
podmiotu publicznego 
Burmistrzowi Miasta Dęblin 
celem zatwierdzenia i przesłania 
wg właściwości oraz podanie jego 
treści do publicznej wiadomości 

marzec 202 lr. 

12. Szkolenie dla członków Zespół Urzędu 
Miasta Dęblin ds. zapewnienia 
dostępności architektonicznej, cyfrowej 
i informacyjno-komunikacyjnej 
osobom ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator, firma 
szkoląca 

Udział członków zespołu w 
zorganizowanym szkoleniu na 
terenie Urzędu Miasta Dęblin 

czerwiec-
wrzesień 
202 lr. 

13. Opracowanie planu działania na rzecz 
poprawy zapewnienia dostępności 
Urzędu Miasta Dęblin osobom ze 
szczególnymi potrzebami na lata 2022-
2025 

Burmistrz Miasta 
Dęblin, Koordynator, 
Zespół ds. 
zapewnienia 
dostępności 
architektonicznej, 
cyfrowej i 
informacyjno-
komunikacyjnej 

Zamieszczenie opracowania na 
stronie internetowej oraz BIP 
Miasta Dęblin 

grudzień 
202 lr. 


