
 

 
 
 
 
 
 
 

 PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM  
ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  

   
 

                Na podstawie art. 14  w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 

poz. 848) ustala się plan działania na  rzecz poprawy zapewnienia dostępności. 
 

Lp.  Zakres działalności  Realizujący 
działania  

Sposób realizacji  Termin  

1.  Powołanie Koordynatora oraz 
Zespołu do spraw dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami  

Burmistrz Lądka-
Zdroju  

Wydanie Zarządzenia przez 
Burmistrza Lądka-Zdroju  

Luty   
2022 r.  

2.  Przekazanie do publicznej 
wiadomości danych koordynatora 
ds. dostępności  

Administrator 
systemów 
informatycznych  

Zamieszczenie informacji 
na BIP  

Luty  
2022 r.  

3.  Sporządzenie Planu działania 
na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami  

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  

Luty   
2022 r.  

4.  Przedłożenie do zatwierdzenia 
Planu działania na rzecz 
poprawy zapewnienia 
dostępności osobom  
ze szczególnymi potrzebami   
  

Koordynator  Zatwierdzenie przez 
Burmistrza Lądka-Zdroju 
Planu działania na rzecz 
poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami  

 Luty  
2022 r.  

5.  Skierowanie pism do jednostek 
organizacyjnych Gminy Lądek-
Zdrój  polecających powołanie 
koordynatora ds. dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami  

Koordynator  Przesłanie pism do 
wszystkich jednostek 
organizacyjnych Gminy  

 Marzec 
2022r. 

6.  Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami w 
zakresie:  
- Architektonicznym,  

Koordynator  
Administrator 
systemów 
informatycznych  

Podanie do publicznej 
wiadomości na BIP Urzędu 
Miasta i Gminy Lądek-
Zdrój informacji 

Realizacja 
w całym 
okresie 
działalności  



- Cyfrowym,  
- Informacyjno – 
komunikacyjnym.  
  

  adresowych i 
kontaktowych podmiotów 
wspierających osoby ze 
szczególnymi potrzebami.  

7.  Analiza stanu obiektu Urzędu 
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój pod 
względem dostosowania 
do potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami wynikającymi z 
przepisów ustawy  

Koordynator  Przegląd obiektu pod 
względem zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
w zakresie 
architektonicznym, 
cyfrowymi informacyjno – 
komunikacyjnym . 

 Kwiecień 
2022 r. 

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

Koordynator  Podanie do publicznej 
wiadomości na stronie 
internetowej BIP 
informacji wynikających z 
przepisów art. 7 ustawy ze 
wskazaniem 
alternatywnego dostępu  

Wg potrzeb  

9.  Monitorowanie działalności 
Gminy Lądek-Zdrój o której mowa 
w ustawach o dostępności 

Koordynator  
Administrator 
systemów 
informatycznych  
  

Dokonywanie 
przeglądów budynku 
Urzędu Gminy w 
zakresie:  
- Architektonicznym,  
- Cyfrowym,  
- Informacyjno – 
komunikacyjnym  
W celu określenia 
stopnia dostosowania go 
do potrzeb osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 
i obowiązującymi 
przepisami.  
  

Realizacja 
w całym 
okresie 
działalności  

  
  
                                                                                                                         Zatwierdził  
 


