
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA 

DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

NA LATA 2022-2023 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. rok 2020 poz. 1062 z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą”, 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 

1. Opracowanie planu 
działania na rzecz 

poprawy dostępności 
osobom ze 

szczególnymi 
potrzebami na lata 

2022-2023 

Zespół roboczy 
ds. dostępności 

architektonicznej, 
cyfrowej i 

informacyjno-
komunikacyjnej 

Opracowanie planu 
działania o którym mowa w 
art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy – 

przekazanie do 
zatwierdzenia Burmistrzowi 
Drawna. Podanie informacji 
do publicznej wiadomości 

Grudzień 
2021 

2. Przekazywanie 
jednostkom 

organizacyjnym 
aktualnych 

wytycznych, 
materiałów, itp. 

dotyczących 
wdrażania ustawy 

Koordynator Przesyłanie na skrzynki     e-
mailowe lub przekazanie w 

formie papierowej 
materiałów dotyczących 

wdrażania ustawy  

Realizacja 
na bieżąco, 

w zależności 
od potrzeb 

3. Wspieranie osób ze 
szczególnymi 
potrzebami w 

zakresie dostępności 

Koordynator Działania mające na celu 
ułatwienie dostępu 
architektonicznego, 

cyfrowego oraz 
informacyjno-

komunikacyjnego 

Realizacja w 
całym 

okresie 
działania 

 
 

 

4. Poprawa obsługi 
osób słabosłyszących 

Zespół roboczy 
ds. dostępności 

architektonicznej, 
cyfrowej i 

informacyjno-
komunikacyjnej 

Zakup pętli indukcyjnej 
(art. 6 ust. 3 pkt b ustawy) 

2022 
 

5. Poprawa obsługi 
osób słabowidzących 

lub niewidzących 

Zespół roboczy 
ds. dostępności 

architektonicznej, 
cyfrowej i 

Zakup tabliczki 
informacyjnej w alfabecie 

Braille’a 
(art. 6 ust. 1 pkt c ustawy) 

2023 



informacyjno-
komunikacyjnej 

6. Poprawa obsługi 
osób głuchoniemych 

Zespół roboczy 
ds. dostępności 

architektonicznej, 
cyfrowej i 

informacyjno-
komunikacyjnej 

Zapewnienie tłumacza 
języka migowego 

(art. 6 ust. 3 pkt a) 

2023 

7. Zapewnienie 
informacji o zakresie 

działalności 
podmiotu w postaci 

elektronicznego pliku 
zawierającego tekst 

odczytywalny 
maszynowo 

Zespół roboczy 
ds. dostępności 

architektonicznej, 
cyfrowej i 

informacyjno-
komunikacyjnej 

Tekst, który może być 
odczytywany przez 

oprogramowanie, w tym 
czytnik ekranu, bez utraty 

informacji 
(art. 6 ust. 3 pkt c ustawy) 

Realizacja 
na bieżąco 

8. Monitorowanie 
działalności w 

zakresie zapewnienia 
dostępności osobom 

ze szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator Współpraca z 
Kierownikami/Dyrektorami 
jednostek organizacyjnych 

Realizacja w 
całym 

okresie 
działania 

9. Zapewnienie 
dostępności 

alternatywnej 
osobom ze 

szczególnymi 
potrzebami w 

zależności od potrzeb 
zgodnie z art. 7 

ustawy 

Zespół roboczy 
ds. dostępności 

architektonicznej, 
cyfrowej i 

informacyjno-
komunikacyjnej 

Zapewnienie osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

wsparcia innej osoby, 
wsparcia technicznego, w 

tym wykorzystania 
nowoczesnych technologii 
(np. zapewnienie kontaktu 

telefonicznego, 
korespondencyjnego lub za 

pomocą środków 
komunikacji elektronicznej) 

Realizacja w 
całym 

okresie 
działania 

10. Realizacja założeń 
ustawy z dnia 4 

kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej 
stron internetowych i 

aplikacji mobilnych 
podmiotów 

publicznych (art. 11) 

Zespół roboczy 
ds. dostępności 

architektonicznej, 
cyfrowej i 

informacyjno-
komunikacyjnej 

Przegląd i aktualizacja 
deklaracji dostępności  stron 

Urzędu Miejskiego w 
Drawnie 

Do dnia 31 
marca 

każdego 
roku oraz 

niezwłocznie 
w każdym 
przypadku, 
mogącym 

mieć wpływ 
na 

dostępność 
cyfrową 

 

   Zatwierdzam Plan Działania 
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