
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w Gminie Niwiska na lata 2020-2024. 
 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ) oraz ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz. U z 2019r. poz. 848). 

 

Lp Zakres działalności Realizujący zadania 

wynikające z art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Termin 

 

1. 

 

 

 

1)Powołanie 

Koordynatora i 

Zespołu ds. 

dostępności w 

Gminie Niwiska. 

2)Skierowanie pism 

do jednostek 

organizacyjnych 

gminy i podmiotów 

podległych 

informujących o 

powołaniu 

Koordynatora i 

Zespołu ds. 

dostępności oraz 

obowiązku 

wdrażaniu ustawy w 

UG i jednostkach 

organizacyjnych 

gminy/podmiotów 

podległych 

Wójt Gminy Niwiska 

Zespół ds. dostępności 

1)Zarządzenie 

Wójta Gminy 

Niwiska o 

powołaniu 

Koordynatora i 

Zespołu ds. 

dostępności 

2)Wsparcie 

informacyjne 

jednostek 

organizacyjnych -

przekazanie 

poradnika jak 

wdrażać ustawę  

 

 Do 

30.09.2020r. 

 

2. 

 

 

1)Przeprowadzenie 

analizy stanu 

obiektów Urzędu 

Gminy,  jednostek 

organizacyjnych  i 

podmiotów 

podległych w 

zakresie dostępności 

do potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami ( audyt 

wewnętrzny) 

2)Wyznaczenie osób 

odpowiedzialnych za 

dostępność na rzecz 

osób ze 

szczególnymi 

potrzebami na terenie 

jednostek i 

 Zespół ds. dostępności  

Dyrektorzy/Kierownicy 

jednostek organizacyjny Gminy 

Niwiska  i podmiotów podległych 

1)Ankieta 

dostępności 

Urzędu Gminy 

Niwiska i 

jednostek 

organizacyjnych 

Gminy Niwiska 

 

2) Spotkania 

informacyjno-

szkoleniowe 

 

Do 

30.10.2020r. 



podmiotów 

podległych 

3. 1)  Przygotowanie i 

wdrożenie deklaracji 

dostępności UG i 

publikacja na stronie 

internetowej oraz na 

stronie BIP  

1) Analiza 

zapewnienie 

dostępności cyfrowej 

strony internetowej 

Urzędu Gminy 

Niwiska  

  

Urząd Gminy Niwiska Dostosowanie do 

wymagań 

wynikających 

z ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu 

dostępności 

osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami i 

ustawy z dnia 4 

kwietnia 2019 

roku o 

dostępności 

cyfrowej stron 

internetowych i 

aplikacji 

mobilnych 

podmiotów 

publicznych. 

Realizacja 

w całym 

okresie 

4. 1)Analiza stanu 

dostępności stron 

internetowych 

jednostek 

organizacyjnych oraz 

podmiotów 

podległych i  

przygotowanie  oraz 

publikacja deklaracji 

dostępności 

poszczególnych 

jednostek/ 

podmiotów 

publicznych 

2)Wyznaczenie osób 

odpowiedzialnych za 

dostępność cyfrową 

na rzecz osób ze 

szczególnymi 

potrzebami w 

jednostkach/podmio- 

tach podległych 

Dyrektorzy /Kierownicy 

poszczególnych jednostek / 

podmiotów i inne osoby 

wskazane przez 

Dyrektorów/Kierowników tych 

instytucji 

Zespół ds. dostępności 

 

Dostosowania do 

wymagań 

wynikających 

z ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu 

dostępności 

osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami. 

do 

30.09.2020r. 

5. Przegląd 

i aktualizacja 

deklaracji 

dostępności cyfrowej 

Dyrektorzy /Kierownicy 

poszczególnych 

jednostek/podmiotów  i inne 

osoby wskazane przez 

Pisemna 

informacja do 

Koordynatora ds. 

dostępności / 

do 31.03. 

każdego roku 



Urzędu Gminy i 

jednostek 

organizacyjnych 

gminy/ podmiotów 

podległych 

Dyrektorów/Kierowników tych 

instytucji 

Zespół ds. dostępności 

Przewodniczący 

ds. dostępności 

temat spełnienia 

wymagań 

wynikających 

z ustawy z dnia 4 

kwietnia 2019 r. 

o dostępności 

cyfrowej stron 

internetowych 

i aplikacji 

mobilnych 

podmiotów 

publicznych 

6. Dokonanie analizy 

stanu obiektów 

poszczególnych 

jednostek 

organizacyjnych 

i podległych 

podmiotów pod 

względem 

dostosowania do 

potrzeb osób 

ze szczególnymi 

potrzebami 

wynikającymi 

z przepisów ustawy 

w celu opracowania 

planu działania na 

rzecz dostępności 

Dyrektorzy /Kierownicy 

poszczególnych jednostek 

/podmiotów  i inne osoby 

wskazane przez 

Dyrektorów/Kierowników tych 

instytucji 

Zespół ds. dostępności, 

Koordynator 

Analiza obiektów, 

ewentualne 

oszacowanie 

kosztów prac, 

które będą 

musiały zostać 

wykonane tak aby 

obiekty spełniały 

minimalne 

wymagania 

służące 

zapewnieniu 

dostępności 

osobom za 

szczególnymi 

potrzebami 

wynikające z art. 

6 ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. 

o zapewnieniu 

dostępności 

osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami  

Realizacja w 

całym 

okresie 

7. Dokonanie diagnozy 

w zakresie 

dostępności 

alternatywnej w UG 

Dyrektorzy /Kierownicy 

poszczególnych jednostek 

/ podmiotów i inne osoby 

wskazane przez 

Dyrektorów/Kierowników 

tych instytucji 

Zespół ds. dostępności, 

Koordynator 

Po diagnozie 

wskazanie 

rozwiązań 

alternatywnych 

w zakresie 

dostępności przez 

np. wsparcie 

pracowników 

bądź wyznaczenie 

innej osoby 

wynikającej 

Realizacja w 

całym 

okresie 



z zapisów art. 7 

ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. 

o zapewnieniu 

dostępności 

osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami.  

8. Dokonanie diagnozy 

w zakresie 

dostępności 

alternatywnej dot. 

jednostek/podmio-

tów  podległych  

Dyrektorzy /Kierownicy 

poszczególnych jednostek 

podmiotów  i inne osoby 

wskazane przez 

Dyrektorów/Kierowników tych 

instytucji 

Zespół ds. dostępności, 

Koordynator 

Uzyskanie od 

jednostek / 

podmiotów 

podległych 

informacji do 

Koordynatora ds. 

dostępności lub 

Przew. Zespołu 

ds. dostępności 

ze wskazaniem 

rozwiązań 

alternatywnych 

w zakresie 

dostępności przez 

np. wsparcie 

pracowników 

bądź wyznaczenie 

innej osoby 

wynikającej 

z zapisów art. 7 

ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. 

o zapewnieniu 

dostępności 

osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami. 

Realizacja w 

całym 

okresie 

 

 

 

Opracowanie 

wewnętrznych 

planów działania na 

rzecz poprawy 

zapewniania 

dostępności przez 

wszystkie jednostki 

organizacyjne Gminy 

Niwiska/ podmioty 

podległe oraz 

koordynacja 

wdrożenia planów 

Dyrektorzy /Kierownicy 

poszczególnych jednostek / 

podmiotów  i inne osoby 

wskazane przez 

Dyrektorów/Kierowników tych 

instytucji 

Zespół ds. dostępności, 

Koordynator 

 Realizacja w 

całym 

okresie 

9. Wsparcie osób ze 

szczególnymi 

Koordynator, Zespół ds. Podejmowanie 

działań mających 

Realizacja w 

całym 



potrzebami w 

zakresie dostępności: 

-architektonicznej, 

-cyfrowej 

-informacyjnej 

-komunikacyjnej 

 zgodnie z art. 6 

ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o 

zapewnianiu 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami 

 

dostępności 

Dyrektorzy /Kierownicy 

poszczególnych jednostek / 

podmiotów i inne osoby 

wskazane przez 

Dyrektorów/Kierowników tych 

instytucji 

na celu: 

-uwzględnienie 

potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami w 

planowanej i 

prowadzonej 

przez podmiot 

publiczny 

działalności 

- usuwanie barier, 

a także 

zapobieganie ich 

powstaniu 

okresie 

10. Realizacja zadań 

publicznych 

finansowanych 

z udziałem środków 

publicznych lub 

udzielania zamówień 

publicznych 

podmiotom innym 

niż podmioty 

publiczne, 

w przypadku 

zlecania lub 

powierzania, 

wymaga określenia 

w treści umowy 

warunków służących 

zapewnieniu 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami 

w zakresie tych 

zadań publicznych 

lub zamówień 

publicznych, 

z uwzględnieniem 

minimalnych 

wymagań, o których 

mowa w art. 6 

ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. 

o zapewnianiu 

Wszyscy pracownicy UG i 

jednostek organizacyjnych/ 

podmiotów 

art. 4 ust. 3 

ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. 

o zapewnianiu 

dostępności 

osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami 

Realizacja w 

całym 

okresie  



dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami; dostęp 

alternatywny jest 

traktowany jako 

sytuacja wyjątkowa 

11. Zapewnienie trybu 

rozpatrywania 

wniosków 

o zapewnienie 

dostępności 

architektonicznej 

oraz informacyjno-

komunikacyjnej 

Wszyscy pracownicy UG i 

jednostek organizacyjnych/ 

podmiotów podległych 

rozdział 4 ustawy 

z dnia 19 lipca 

2019 r. 

o zapewnianiu 

dostępności 

osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami 

Realizacja w 

całym 

okresie 

12. Monitorowanie 

działalności 

podmiotów 

publicznych 

w zakresie 

zapewnienia 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami 

Dyrektorzy/kierownicy 

poszczególnych jednostek/ 

podmiotów i inne osoby 

wskazane przez 

Dyrektorów/kierowników, 

Koordynator  i Zespół ds. 

Dostępności 

Przekazywanie 

przez osoby 

wyznaczone ds. 

dostępności w  

poszczególnych 

jednostkach  

niezbędnych 

informacji do 

Koordynatora ds. 

dostępności 

/Zespołu ds. 

dostępności 

Realizacja w 

całym 

okresie 

13. Zebranie i analiza 

raportów z 

poszczególnych 

jednostek/podmiotów 

Dyrektorzy/kierownicy 

poszczególnych jednostek/ 

podmiotów i inne osoby 

wskazane przez 

Dyrektorów/kierowników, 

Koordynator  i Zespół ds. 

Dostępności 

Urząd Gminy Niwiska 

Przekazanie 

raportów do 

Koordynatora ds. 

dostępności/ 

Zespołu ds. 

dostępności  

 I 

raportowanie 

do 10 marca 

2021r. 

14. Zbiorcze przekazanie 

raportów 

Koordynator  i Zespół ds. 

Dostępności, Urząd Gminy 

Niwiska 

Przekazanie 

raportu i 

publikacja na 

stronie 

internetowej oraz 

na stronie BIP 

 I raport do 

31.03.2021 

Niwiska, dnia: 17.12.2020 r. 

Dokument opracował Zespół ds. Dostępności 

Przewodnicząca Zespołu ds. Dostępności 



/-/ Barbara Czachor 

Zatwierdzam niniejszy plan 17.12.2020 r. 

Wójt Gminy Niwiska  

//-/ Elżbieta Wróbel 


