
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM 

ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021 

Urząd Gminy Kościerzyna 

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. 
zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

Lp. Zakres działalności Realizujący zadania 
wynikające z art. 6 

ustawy 

Sposób realizacji Termin 

1.  Przekazanie do 
publicznej wiadomości 
danych koordynatora 
ds. dostępności 

Koordynator ds. 
dostępności 

Zamieszczenie informacji na 
stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz stronie 
internetowej gminy o wyznaczeniu 
koordynatora ds. dostępności 
wraz z danymi kontaktowymi 

30.09.2020 r. 

2.  Przekazanie informacji 
dyrektorom jednostek 
organizacyjnych ws. 
działań na rzecz 
zapewniania 
dostępności osobom 
ze szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator ds. 
dostępności oraz 
dyrektorzy jednostek: 
1. Zakład Oświaty 

Gminy Kościerzyna 
2. Zakład Komunalny 

Gminy Kościerzyna 
3. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
4. Zakład Sportu, 

Kultury i Turystyki 
5. Biblioteka Gminna 

Przesłanie pisma do 
wszystkich jednostek 
organizacyjnych Gminy 
Kościerzyna oraz przekazanie 
Wójtowi informacji na ten temat. 
 

30.09.2020 r. 

3.  Dokonanie analizy 
pod kątem 
dostosowania 
administrowanych 
obiektów do 
minimalnych 
wymagań dotyczących 
dostępności. 

Koordynator ds. 
dostępności 

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

30.11.2020 r. 

4.  Zapewnienie dostępu 
alternatywnego w 
przypadkach, gdy z 
przyczyn 
niezależnych, 
technicznych lub 
prawnych, Urząd nie 
będzie w stanie 
zapewnić dostępności 
osobie ze 
szczególnymi 
potrzebami. 

Koordynator ds. 
dostępności 

 Bieżące 
monitorowanie 

5.  Monitorowanie Koordynator ds. Współpraca z Naczelnikami Bieżące 



działalności 
podmiotów 
publicznych w 
zakresie dostępności 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami. 

dostępności Wydziałów, dyrektorami jednostek 
organizacyjnych Gminy 
Kościerzyna 

monitorowanie 

6.  Przekazanie informacji 
dyrektorom jednostek 
organizacyjnych 
dotyczących 
przygotowania raportu 
o stanie dostępności 
podmiotu publicznego 

Koordynator ds. 
dostępności 

Przedstawienie informacji 
podczas narady roboczej oraz 
pisemnie dyrektorom jednostek 
organizacyjnych: 
1. Zakład Oświaty Gminy 

Kościerzyna 
2. Zakład Komunalny Gminy 

Kościerzyna 
3. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
4. Zakład Sportu, Kultury i 

Turystyki 
5. Biblioteka Gminna 

 

15.02.2021 r. 

7.  Sporządzenie raportu 
o stanie dostępności 
podmiotu publicznego. 

Koordynator ds. 
dostępności 

Przekazanie raportu do 
zatwierdzenia przez Wójta Gminy 
Kościerzyna, następnie podanie 
do publicznej wiadomości na 
stronie BIP Urzędu Gminy 
Kościerzyna 

31.03.2021 r. 

  

 

Dokument opracowała: Dokument zatwierdził: 

 

 

 

Koordynator ds. dostępności  

Katarzyna Knopik 

 

Wójt Gminy Kościerzyna  

Grzegorz Piechowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościerzyna, 18 września 2020 r. 

 


