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

Lp. 
 
 

Zakres działania 
 

   
Realizujący zadania 
wynikające z art.6 
ustawy 

 
Sposób realizacji 
 

Przewidywany 
termin 
realizacji 
 

1. 
 
 
 
 

Przygotowanie planu 
działania na rzecz 
poprawy zapewniania 
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 o 
zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami.  

31.03.2021r. 
 
 
 
 
 

2. 
 

 

Analiza stanu 
zapewnienia 
dostępności osobom 
ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie 
dostępności 
architektonicznej 

 Koordynator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedstawienie koncepcji 
dostosowania architektonicznego 
obiektów dla osób ze 
szczególnymi potrzebami  

30.05.2021r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

Analiza stanu 
zapewnienia 
dostępności osobom 
ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie 
dostępności 
informacyjno-
komunikacyjnej 
 
 

Koordynator Przeprowadzenie monitoringu pod 
względem zgodności 
prowadzonych działań 
informacyjno-komunikacyjnych 
zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy  

31.07.2021r. 

4. 
 
 
 
 
 
 

Wspieranie osób ze 
szczególnymi 
potrzebami w zakresie 
dostępności cyfrowej, 
informacyjno-
komunikacyjnej 
 

Koordynator 
 
 
 
 
 
 

Zapewnienie aktualizacji 
informacji zawartych na stronie 
BIP dotyczących danych 
adresowych, kontaktowych – 
podmioty wspierające osoby ze 
szczególnymi potrzebami  
 

Realizacja w 
całym okresie 
działania 
 
 
 



 
 

  

5. Dokonanie analizy 
dostępności w zakresie 
cyfrowym do potrzeb 
osób ze szczególnymi 
potrzebami 
 
 

Koordynator Dokonanie analizy  oraz 
podejmowanie działań w zakresie 
dostosowania stron lub aplikacji 
internetowych, mających na celu 
wsparcie osób ze szczególnymi 
potrzebami  

Realizacja w 
całym okresie 
działania 
 
 
 

6. Szkolenia dla 
koordynatora ds. 
dostępności 

Koordynator Zapewnienie możliwości szkoleń z 
zakresu realizacji zadań 
wynikających z Ustawy o 
zapewnieniu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami 
 
 

Realizacja w 
całym okresie 
działania 

7. Podanie do publicznej 
wiadomości  wzoru 
dokumentu. 
Stworzenie procedury 
reakcji na wniosek 

Koordynator Opublikowanie na stronie 
www.ckbiskupice.pl oraz 
Biuletynie Informacji Publicznej 
Centrum Kultury Gminy Biskupice 
wzoru dokumentu: 
Wniosek o zapewnienie 
dostępności 
 
Stworzenie procedury reakcji na 
wniosek o kontakt w formie jakiej 
oczekuje osoba ze szczególnymi 
potrzebami 
 
 

31.08.2021r. 

8. 
 

Umożliwienie kontaktu 
osobom z 
niepełnosprawnością 
słuchu poprzez 
wysłanie SMS,MMS w 
celu ułatwienia 
komunikacji 
 

 Koordynator Udostępnienie na stronie 
internetowej BIP (w dedykowanej 
dla osób ze szczególnymi 
potrzebami zakładce) danych 
kontaktowych, w tym numeru 
telefonu komórkowego oraz 
adresu elektronicznej skrzynki 
pocztowej do Koordynatora do 
spraw dostępności w Centrum 
Kultury Gminy Biskupice 
 
 

31.03.2022r. 
 



9. 
 

Wzrost świadomości 
pracowników Centrum 
Kultury Gminy 
Biskupice na temat 
różnych rodzajów 
niepełnosprawności 
oraz prawidłowych 
zachowań w kontakcie 
z osobami z 
niepełnosprawnością 
 

 Koordynator Organizacja spotkań oraz szkoleń 
wewnętrznych na temat kontaktu 
z osobami mającymi różne rodzaje 
niepełnosprawności  

30.05.2022r. 

10. Monitorowanie 
działalności jednostki 
w zakresie 
zapewnienia 
dostępności osobom 
ze szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator Weryfikowanie działań 
wpływających na realizację planu 
na rzecz poprawy dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Realizacja w 
całym okresie 
działania 

 


