
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  
NA OKRES OD KWIETNIA 2021 DO MARCA 2023 

 
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 t.j. 19 czerwca 2020) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami 
 

Lp. Zakres działalności 
Realizujący zadania 
wynikające 
z art.6 ustawy 

Sposób realizacji Terminy 

1.  
Prowadzenie działań promujących 
dostępność  

Koordynator do Spraw 
Dostępności + 
Administrator systemów 
informatycznych 

Umieszczanie informacji na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Mielec  

do 31 
marca  
2023 r. 

2.  

Wspieranie osób ze szczególnymi 
potrzebami w dostępie do usług 
świadczonych przez Urząd Gminy Mielec 
i monitorowanie działań w tym zakresie 

Koordynator do Spraw 
Dostępności 

Podejmowanie różnych działań w zależności od 
potrzeb. 

Do 31 
marca 
2023 r. 

3.  
Prowadzenie działań zmierzających do 
poprawy stanu dostępność 
architektonicznej i cyfrowej 

Koordynator do Spraw 
Dostępności + 
Administrator systemów 
informatycznych 

- Wykonywanie prac remontowo-budowlanych i 
przeróbek architektonicznych oraz oznaczanie 
budynku i zakup urządzeń zapewniających 
dostępność 
- Wykonanie strony internetowej w pełni 
dostępnej i zapewnienie pełnej dostępności 
cyfrowej  

do 31 
marca  
2023 r. 

4.  

Analiza stanu obiektu – Urzędu Gminy 
Mielec – pod kątem dostosowania do 
potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator do Spraw 
Dostępności + 
Administrator systemów 
informatycznych 

Aktualizacja opisu sposobów wdrożenia 
(procedur) poprawy dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w niezbędnym 
zakresie dla tych osób poprzez np. 
wykorzystanie nowoczesnych technologii, 
zapewnienie pracownika do pomocy osobom ze 
szczególnymi potrzebami oraz dostosowanie 

Do 31 
marca  
2022 r.  



budynku Urzędu Gminy w celu spełnienia 
wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami  

5.  

Dokonanie analizy warunków 
architektonicznych pod względem 
dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator do Spraw 
Dostępności  

Aktualizacja dokumentu – Deklaracji 
Dostępności  

Do 31 
marca 
2022 r. 

6.  
Analiza dostępności cyfrowej oraz 
informacyjno- komunikacyjnej dla osób ze 
specjalnymi potrzebami 

Koordynator do Spraw 
Dostępności + 
Administrator systemów 
informatycznych 

Aktualizacja dokumentu – Deklaracji 
Dostępności 

Do 31 
marca  
2022 r. 

7.  

Podanie do publicznej wiadomości 
informacji na temat dostępności 
architektonicznej i informacyjno-
komunikacyjnej Urzędu Gminy Mielec dla 
osób ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator do Spraw 
Dostępności + 
Administrator systemów 
informatycznych 

Aktualizacja na stronie Urzędu Gminy Mielec 
deklaracji dostępności 

Do 31 
marca  
2022 r. 

8.  

Analiza stanu obiektu – Urzędu Gminy 
Mielec – pod kątem dostosowania do 
potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator do Spraw 
Dostępności + 
Administrator systemów 
informatycznych 

Aktualizacja opisu sposobów wdrożenia 
(procedur) poprawy dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w niezbędnym 
zakresie dla tych osób poprzez np. 
wykorzystanie nowoczesnych technologii, 
zapewnienie pracownika do pomocy osobom ze 
szczególnymi potrzebami oraz dostosowanie 
budynku Urzędu Gminy w celu spełnienia 
wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami  

Do 31 
marca 
2023 r. 

9.  

Dokonanie analizy warunków 
architektonicznych pod względem 
dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator do Spraw 
Dostępności  

Aktualizacja dokumentu – Deklaracji 
Dostępności  

Do 31 
marca 
2023 r. 



10.  
Analiza dostępności cyfrowej oraz 
informacyjno- komunikacyjnej dla osób ze 
specjalnymi potrzebami 

Koordynator do Spraw 
Dostępności + 
Administrator systemów 
informatycznych 

Aktualizacja dokumentu – Deklaracji 
Dostępności 

Do 31 
marca  
2023 r. 

11.  

Podanie do publicznej wiadomości 
informacji na temat dostępności 
architektonicznej i informacyjno-
komunikacyjnej Urzędu Gminy Mielec dla 
osób ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator do Spraw 
Dostępności + 
Administrator systemów 
informatycznych 

Aktualizacja na stronie Urzędu Gminy Mielec 
deklaracji dostępności 

Do 31 
marca  
2023 r. 

12.  

Przygotowanie Planu działania na rzecz 
poprawy zapewnienia dostępności 
osobom 
ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator do Spraw 
Dostępności 

Opracowanie planu działania o którym mowa w 
art.14 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 
roku o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

Do 23 
marca 
2023 r. 

13.  

Przedłożenie do zatwierdzenia Planu 
działania na rzecz 
poprawy zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami za 
okres od kwietnia 2023 do marca 2025 

Koordynator do Spraw 
Dostępności + Wójt 
Gminy Mielec 

Zatwierdzenie przez Wójta Gminy Mielec Planu 
działania na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami za okres od lipca 
2020 do marca 2021 

Do 29 
marca 
2023 r. 

14.  

Podanie do publicznej wiadomości Planu 
działania na rzecz 
poprawy zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami za 
okres od kwietnia 2023 do marca 2025 

Koordynator do Spraw 
Dostępności + 
Administrator systemów 
informatycznych 

Opublikowanie na stronie Urzędu Gminy Mielec 
Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami za okres od lipca 
2020 do marca 2021 

Do 31 
marca 
2023 r. 

 
Data sporządzenia: 30.03.2021 r. 
 
Sporządziła: Joanna Kwaśnik – Koordynator do Spraw Dostępności  

 
 

                                                                                Zatwierdził: 
 

                                                                                                              Data zatwierdzenia: 30.03.2021 


