
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

 na lata 2020 - 2021- Gminna Biblioteka Publiczna im. Filipa Sulimierskiego w Sulmierzycach 

Na podstawie art. 14 pkt 5 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 późne zm.) ustala się 

plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

L
p. 

Zakres działalności Realizujący 
zadania 

wynikające z 
art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Termin 
realizacji 

1. Powołanie i podanie do 
publicznej wiadomości danych 
kontaktowych osoby 
wyznaczonej do pełnienia 
funkcji koordynatora do spraw 
dostępności w GBP  
w Sulmierzycach 

Kierownik Wydanie zarządzenia Kierownika w 
sprawie powołania koordynatora. 
Zamieszczenie informacji na 
stronie BIP http:// 
www.gbpsulmierzyce.biuletyn.net  

Wrzesień 2020 r.  

2. Dokonanie analizy stanu 
obiektu GBP w Sulmierzycach 
pod względem dostosowania do 
potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami, wynikającego z 
przepisów ustawy 

Koordynator 
 
Administrator 
Systemu 
Informatycznego 

Sporządzenie deklaracji 
dostępności ze wskazaniem na 
wymagania w wymiarze 
architektonicznym, cyfrowym i 
informacyjno-komunikacyjnym  

Wrzesień 2020 r.  

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

Koordynator  
 
Administrator 
Systemu 
Informatycznego 

Opracowanie planu działania. 
Zatwierdzenie planu przez 
Kierownika GBP. 
Publikacja planu na stronie 
BIP 

Grudzień 2020 r. 

4. Przygotowanie propozycji 
dostępu alternatywnego  
w GBP  w Sulmierzycach  
w przypadku braku zapewnienia  
(z przyczyn niezależnych, 
technicznych lub prawnych) 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

Koordynator 
 
Administrator 
Systemu 
Informatycznego 

Wskazanie sposobów zapewnienia 
dostępu alternatywnego  
 i wprowadzenia  ww. rozwiązań, 
-Publikacja na stronie BIP 
informacji ze wskazaniem 
sposobu zapewnienia dostępu 
alternatywnego (np. zapewnienie 
osobie ze szczególnymi potrzebami 
wsparcia innej osoby lub 
zapewnienie wsparcia 
technicznego,   
z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii – zapewnienie kontaktu 
telefonicznego, 
korespondencyjnego,  za pomocą 
środków komunikacji 
elektronicznej) 

Realizacja w całym 
okresie działania 

5. Uzyskanie danych do raportu Koordynator Uzyskanie danych o stanie 
zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami, z 
uwzględnieniem uwag odnoszących 
się do stwierdzonych istniejących 
przeszkód w dostępności oraz 
zaleceń dotyczących usunięcia 
nieprawidłowości. 

Luty 2021 r. 

6. Sporządzenia Raportu  Koordynator Przekazanie zatwierdzonego przez Marzec 2021 r. 

http://www.gbpsulmierzyce.biuletyn.net/


o stanie zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, 
zgodnie z art. 11 ustawy 

 
Administrator 
Systemu 
Informatycznego 

Kierownika GBP  
w Sulmierzycach Raportu  
o stanie zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami do właściwego organu 
nadzorczego zgodnie z art. 11 
ustawy 
- Publikacja Raportu na stronie BIP 

 

 

Data sporządzenia:  

 

Koordynator ds. dostępności       Zatwierdził: 

(-) mgr Paulina Hachurska               (-) mgr Anita Wawrzyniak 

              Kierownik GBP w 

Sulmierzycach 

 

 


