
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  
NA LATA 2020 – 2021 

 
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.  

Powołanie Koordynatora oraz Zespołu 
do spraw dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 
 

Dyrektor 
Barlineckiego 

Ośrodka Kultury 

Wydanie Zarządzenia  
przez Dyrektora Barlineckiego Ośrodka Kultury 

 26.10. 2020r. 

2.  
Przygotowanie planu działania na 

rzecz poprawy 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 roku o 

zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

do 30 listopada 
2020r. 

3.  

Dokonanie analizy warunków 
architektonicznych pod względem 

dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator  
+ Zespół 

 
Opracowanie dokumentu deklaracji dostępności 

do 30 listopada 
2020r. 

4.  
Analiza dostępności cyfrowej oraz 

informacyjno- komunikacyjnej dla osób 
ze specjalnymi potrzebami 

Koordynator 
 +  Zespół  

 + Administrator 
Systemów 

Informatycznych 

Opracowanie dokumentu deklaracji dostępności 
do 30 listopada  

2020r. 

5.  
Dokonanie diagnozy w zakresie 

dostępności alternatywnej w 
budynkach BOK   

Koordynator 

Wskazanie sposobów  zapewnienia wsparcia osobom 
ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie 

dla tych osób poprzez np. wykorzystanie 
nowoczesnych technologii 

do 30 listopada 
2020r. 

6.  Zebranie danych do raportu  
Koordynator  

+ Dyrektor BOK 
 

Analiza danych 
 

do 15 marca 
2021r. 

7.  
Przekazanie danych do raportu po 

analizie wewnętrznej 
Koordynator Przekazanie danych do Urzędu Miejskiego w Barlinku 

15 
marca 2021r. 

8.  
Prowadzenie działań promujących 

dostępność  
Koordynator Umieszczenie informacji na stronie internetowej   

do 30 kwietnia  
2021 r. 



9.  

Wspieranie osób ze szczególnymi 
potrzebami do dostępności w zakresie 

architektonicznym, cyfrowym, 
informacyjno-komunikacyjnym 

Koordynator  
 
 
 
 + Administrator 

Systemów 
Informatycznych 

Działania mające na celu zapewnienie dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami wynikające z 
zapisów art. 6 Ustawy o dostępności 
 
Dostosowywanie strony internetowej do standardów 
WCAG 2.1 

Realizacja w 
całym 

okresie 
działania 

koordynatora 

10.  

Realizacja przyjętych programów 
działania dotyczących przystosowania 

obiektów do wymogów w zakresie 
dostępności architektonicznej, cyfrowej 
i informacyjno-komunikacyjnej dla osób 

ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator 

1. Zapoznanie pracowników Barlineckiego 
Ośrodka Kultury z przyjętymi programami działania 
dotyczącymi przystosowania obiektów do wymogów 
w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i 
informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze 
szczególnymi potrzebami; 
2. Wdrożenie w miarę możliwości działań przyjętych 
w programach działania dotyczących przystosowania 
obiektów do wymogów w zakresie dostępności 
architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-
komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi 
potrzebami; 
3.Monitorowanie realizacji przyjętych programów 
działania. 

Do 
10.01.2021r. 
 
 
Do 
05.09.2021r. 
oraz na 
bieżąco 

 


