
Załącznik nr 1 do deklaracji dostępności

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

NA LATA 2020-2021

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 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się plan
działania za rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp. Zakres działalności Realizujący
działania

wynikające z art.
6 ustawy

Sposób realizacji Termin

1. Powołanie i podanie do publicznej 
wiadomości danych koordynatora ds. 
dostępności

-kierownik jednostki 
-administrator 
systemów 
informatycznych

- zamieszczenie informacji na 
stronie BIP i na stronie 
internetowej

wrzesień 
2020 r.

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

- koordynator 
- zespół roboczy ds. 
dostępności

- opracowanie planu działania,
przekazanie do zatwierdzenia 
Burmistrzowi Kłobucka
- zamieszczenie informacji na 
stronie stronie BIP i na stronie
internetowej

wrzesień 
2020 r.

3. Sporządzenie oceny zapewnienia 
dostępności cyfrowej strony 
internetowej lub aplikacji mobilnej

- koordynator 
- zespół roboczy ds. 
dostępności

- opracowanie oceny 
zapewnienia dostępności 
cyfrowej strony internetowej 
lub aplikacji mobilnej, 
- przekazanie do 
zatwierdzenia Burmistrzowi 
Kłobucka
-zamieszczenie informacji na 
stronie BIP i na stronie 
internetowej

wrzesień 
2020 r.

4. Wspieranie osób ze szczególnymi 
potrzebami do dostępności w zakresie:
1. architektonicznym
2. cyfrowym
3. informacyjno - komunikacyjnym

- koordynator 
- zespół roboczy ds. 
dostępności

- podanie do publicznej 
wiadomości i na stronie BIP i 
na stronie internetowej 
informacji adresowych i 
kontaktowych podmiotów 
wspierających osoby ze 
szczególnymi potrzebami, 
wynikającymi z zapisów art. 6
ustawy

- realizacja 
w całym 
okresie 
działania

5. Analiza stanu obiektu budynków 
Urzędu Miejskiego w Kłobucku pod 
względem dostosowania do potrzeb 
osób ze szczególnymi potrzebami 
wynikającymi z przepisów prawa

- koordynator 
- zespół roboczy ds. 
dostępności

- przegląd stanu dostosowania
obiektu pod względem osób 
ze szczególnymi potrzebami 
w zakresie architektonicznym,
cyfrowym i informacyjno – 
komunikacyjnym 
wynikającym z art. 6 ustawy

grudzień 
2020 r.

6. Analiza stanu obiektów 
administrowanych przez jednostki 
organizacyjne Gminy Kłobuck

- dyrektorzy 
jednostek 
organizacyjnych 
Gminy Kłobuck

- spis i przegląd obiektów 
Gminy Kłobuck
- oszacowanie kosztów prac 
niezbędnych do wykonania w 
celu zapewnienia dostępności 

grudzień 
2020 r. 



osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

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

- koordynator 
- zespół roboczy ds. 
dostępności

- podanie do publicznej 
wiadomości na stronie BIP i 
na stronie internetowej 
informacji wynikającej z art. 7
ustawy ze wskazaniem 
dostępu alternatywnego

IV kwartał 
2020 r.

8. Monitorowanie działalności Urzędu 
Miejskiego w Kłobucku, o której 
mowa w art. 14 ust. 2 pkt. 3 ustawy w 
zakresie dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami oraz 
udostępnienie adresów stron 
internetowych do instytucji 
realizujących pośrednio zadania 
wynikające z ustawy

- koordynator 
-administrator 
systemów 
informatycznych

- przesyłanie możliwymi 
środkami niezbędnych 
informacji oraz prowadzenie 
bezpośrednich spotkań w 
siedzibie z udziałem 
specjalistów ds. informatyki, 
łączności, ekspertów branży 
budowlanej, sanitarnej itp.

na bieżąco

9. Uzyskanie danych zbiorczych do 
raportu

- koordynator 
- zespół roboczy ds. 
dostępności

- uzyskanie danych w zakresie
realizacji uwag odnoszących 
się do stwierdzonych 
istniejących przeszkód w 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami i 
zleceń dotyczących usuwania 
ich wad

styczeń – 
luty 2021 r.

10. Sporządzenie raportu o stanie 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami zgodnie z 
art. 11 ustawy

- koordynator 
-administrator 
systemów 
informatycznych

- przekazanie sporządzonego 
raportu do zatwierdzenia 
Burmistrzowi Kłobucka
- podanie treści raportu do 
publicznej wiadomości na 
stronie BIP i na stronie 
internetowej

marzec 
2021 r.


