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Stosownie do przepisów art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696,  

z późn. zm.), ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Frysztak na lata 2021 – 2025. 

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata 2021 – 2025  

L.p. Zakres działalności  
Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 
Sposób realizacji  Czas realizacji  

1. 

Przekazanie do publicznej 

wiadomości danych koordynatora 

ds. dostępności 

Koordynator + 

powołany Zespół  

Zamieszczenie  informacji o danych 

kontaktowych do koordynatora ds. 

dostępności na stronie BIP Urzędu.  

Zrealizowane, w 

przypadku zmiany, 

dane będą 

opublikowane 

niezwłocznie   

2.  

Sporządzenie Planu działania na 

rzecz poprawy zapewniania 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na lata 

2021-2025  

Koordynator + 

powołany Zespół 

Opracowanie planu, przekazanie do 

zatwierdzenia przez Wójta Gminy 

Frysztak, publikacja na stronie BIP 

Urzędu. 

do 31.03.2021  

(zrealizowano)   

3. 

Opracowanie pierwszego raportu 

o stanie zapewniania dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami (okres sprawozdawczy: 

od 20 września 2019 r. 

do 1 stycznia 2021 r.) 

Koordynator + 

powołany Zespół 

Uzyskanie danych zbiorczych do 

raportu od kierowników wszystkich 

komórek organizacyjnych 

Ministerstwa. Sporządzenie raportu na 

formularzu opracowanym przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego, przekazanie raportu 

wojewodzie  

do 31.03.2021  

(zrealizowano)  

4.  

Wspieranie osób ze szczególnymi 

potrzebami do dostępności w 

zakresie architektonicznym, 

cyfrowym, informacyjno – 

komunikacyjnym.  

Koordynator + 

powołany Zespół  

Publikacja w BIP Urzędu danych 

adresowych i kontaktowych 

podmiotów wspierających osoby ze 

szczególnymi potrzebami, 

wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy, 

bieżące wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami  

realizacja w całym 

okresie działania  

5.  

Monitorowanie działalności 

Urzędu w zakresie zapewniania 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami oraz 

informowanie o konieczności 

wprowadzenia usprawnień 

i realizacji dodatkowych działań 

Koordynator + 

powołany Zespół 

Przegląd stanu dostosowania obiektu w 

aspekcie dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w zakresie 

architektonicznym, cyfrowym i 

informacyjno-komunikacyjnym. 

Wprowadzenie odpowiednich 

zastosowań w celu usprawnień.  

Realizacja zadania 

w całym okresie 

trwania Planu 

(na bieżąco) 

6. 

Szkolenia pracowników 

Urzędu z zakresu wiedzy 

o potrzebach osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności, 

komunikacji oraz z zakresu 

zapewniania dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator + 

powołany Zespół 

Przeprowadzenie szkoleń 

informujących o odpowiedzialności 

wszystkich pracowników za 

poprawę dostępności w Urzędzie  

dla osób ze szczególnymi 

potrzebami, we wszystkich obszarach 

dostępności: architektonicznym, 

cyfrowym i informacyjno -

komunikacyjnym). 

 

Realizacja zadania 

w całym okresie 

trwania Planu 

(na bieżąco) 

7. 

Dokonanie samooceny pod kątem 

sposobów dostosowania 

administrowanego obiektu Urzędu 

Gminy Frysztak oraz stron www do 

minimalnych wymagań 

dotyczących dostępności 

Koordynator + 

powołany Zespół 

Sporządzenie deklaracji dostępności ze 

wskazaniem na wymagania w zakresie 

dostępności architektonicznej, cyfrowej 

i informacyjno-komunikacyjnej, 

wynikające z art. 6 ustawy 

Zrealizowane, 

bieżąca aktualizacja 

w przypadku zmian 

w całym okresie 

obowiązywania 

planu  



L.p. Zakres działalności  
Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 
Sposób realizacji  Czas realizacji  

8. 

Analiza w zakresie zapewnienia 

dostępności alternatywnej w 

Urzędzie w przypadku braku 

możliwości zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, ze 

względu na ograniczenia techniczne 

i prawne 

Koordynator + 

powołany Zespół 

Podanie do publicznej wiadomości na 

stronie BIP Urzędu informacji 

wynikającej z art. 7 ustawy ze 

wskazaniem dostępu alternatywnego ( 

np. zapewnienie osobie ze 

szczególnymi potrzebami wsparcia 

innej osoby lub zapewnienie wsparcia 

technicznego, z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii – 

zapewnienie kontaktu telefonicznego, 

korespondencyjnego, za pomocą 

środków komunikacji elektroniczne 

czerwiec 2021 r.  

9. 
Przegląd i aktualizacja Planu 

Działania 

Koordynator + 

powołany Zespół 

Weryfikacja stanu wykonania 

zaplanowanych zadań. Uwzględnienie i 

zamieszczenie w Planie działania 

nowych zadań w zależności od potrzeb 

i okoliczności. 

Do 31.03 

każdego roku 

10. 

Uzyskanie danych zbiorczych do 

raportu o stanie zapewniania 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Koordynator + 

powołany Zespół 

Uzyskanie danych o stanie 

zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, z 

uwzględnieniem uwag odnoszących się 

do stwierdzonych istniejących 

przeszkód w dostępności oraz zaleceń 

dotyczących usunięcia 

nieprawidłowości 

luty 2025 r.  

11. 

Opracowanie drugiego raportu 

o stanie zapewniania dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Koordynator + 

powołany Zespół 

Uzyskanie danych zbiorczych do 

raportu od kierowników wszystkich 

komórek organizacyjnych 

Ministerstwa. Sporządzenie raportu na 

formularzu opracowanym przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego, przekazanie raportu 

wojewodzie. 

do 31.03.2025 r. 

 

 

 

Zatwierdzam  

 

Wójt 

( - ) 

Jan Ziarnik  
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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