
Zarządzenie nr 66/2021 
Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia planu działania osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw 
dostępności w Urzędzie Miasta Gostynina oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta 
Gostynina na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
na lata 2020-2024. 

 

 Na podstawie art. 31 i art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 14 ust 2 pkt 2, ust. 3 i 5 ustawy 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz.1062) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

 Przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024, stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. 

 Koordynację wdrożenia planu, o którym mowa w § 1 powierza się Koordynatorowi do 
spraw dostępności. 

§ 3. 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności.                        
2.  Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu. 

§ 4. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 66/2021 
Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

 

 
Plan działania koordynatora na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami dla Urzędu Miasta Gostynina oraz  jednostek podległych  
na lata 2020 - 2024. 

 

 Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba pełniąca 
funkcję koordynatora do spraw dostępności dla Urzędu Miasta Gostynina oraz podległych jednostek 
organizacyjnych, jest zobowiązana opracować plan działania na rzecz poprawy zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

Zakres 
działania 

Realizujacy 
zadania 
wynikajace z 
art. 6 ustawy 

Sposób realizacji założonych zadań Termin 

Dostępność 
architekton
iczna 

Koordynator 
 
 
 
 
 

Przesłanie do Dyrektorów jednostek organizacyjnych, 
Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Gostynina, 
podstawowych informacji, materiałów szkoleniowych, 
materiałów niezbędnych do wykorzystania w tworzeniu 
raportów (audytów wewn.), wzorów wypełniania 
“Deklaracji dostępności” oraz wzorów raportów o stanie 
zapewniania dostępności, a także informacji 
wynikających z ustawy z dnia 19.07.2019 r., o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami 
 

Do 10.01.2021 r. 

Wysłanie, do dyrektorów jednostek podległych i 
naczelników Wydziałów Urzędu Miasta,  informacji w 
sprawie zmieszczania  w umowach cywilno-prawnych 
podpisywanych przez UM i podległe jednostki 
organizacyjne, dodatkowej klauzuli dotyczącej zapisu 
zobowiązującego najemcę/wykonawcę 
usługi/dzierżawcę lokalu, etc. do zapewniania 
dostępności dla osób o szczególnych potrzebach w myśl 
ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami 
 

Do 1.12.2020 r. 
Przepis wchodzi w 
życie po upływie 24 
miesięcy od dnia 
ogłoszenia ustawy  
-w myśl art.73 pkt.3 
ustawy  z dnia         
19. 07. 2019 r. 



Zakres 
działania 

Realizujacy 
zadania 
wynikajace z 
art. 6 ustawy 

Sposób realizacji założonych zadań Termin 

Sporządzenie wzoru planu działania dla:   
- Urzędu Miasta Gostynina, 
- koordynatora  oraz dla podległych jednostek 
organizacyjnych. 
Koordynacja sporządzenia planów działania, tj. wstępna 
analiza planu działań, uczestniczenie w spotkaniach, 
konwersacje telefoniczne, korespondencja e-mailowa, 
przekazywanie planów działania do akceptacji 
Burmistrza, a następnie koordynacja zamieszczania 
planów działania na stronach internetowych  
 

Do 01.06.2021 r. 
 

Sporządzenie Raportu dostępności dla UM Gostynina  
na podstawie danych uzyskanych od Naczelników 
Wydziałów UM i wysłanie do Wojewody. 
 
 

Pierwszy raport w 
terminie do 
31.03.2021 r.  
Kolejne co cztery 
-lata zgodnie z 
ustawą. 

Korespondencja e-mail, uczestniczenie w spotkaniach, 
rozmowy telefoniczne w celu doinformowania lub 
rozwiązywania problemów wynikających z 
przestrzegania zapisów ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
 

Realizacja w całym 
okresie działania 
koordynatora 
 
 

Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie 
dostępności architektonicznej. 

Realizacja w całym 
okresie działania 
koordynatora 
 

Koordynowanie działań osób odpowiedzialnych za 
realizację zadań wyszczególnionych w Planach działania  
UM i  jednostek organizacyjnych zgodnie z art. 6 ustawy 
na lata 2020-2024. 

Realizacja w całym 
okresie działania 
koordynatora 

Koordynowanie odpowiedzi  UM i  jednostek 
organizacyjnych, na: 
-  wnioski dotyczące  braku zapewniania dostępności, 
-  skargi do PFRON względem braku zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
 

Od 6.09.2021 r.- 
przez cały okres 
działania 
koordynatora 

Na podstawie  analizy obiektów Urzędu Miasta 
Gostynina oraz podległych jednostek organizacyjnych, 
koordynowanie zalecanych działań pod względem 
dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami. 
 

Realizacja w całym 
okresie działania 
koordynatora. 

 

 



Zakres 
działania 

Realizujacy 
zadania 
wynikajace z 
art. 6 ustawy 

Sposób realizacji założonych zadań Termin 

Dostępność 
cyfrowa 

Koordynator 
 
 
 
 
 

Koordynowanie upublicznienia na stronie BiP UM 
danych osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. 
dostępności dla osób szczególnie potrzebujących dla 
UM Gostynina oraz podległych jednostek 
organizacyjnych. 

Do 30.09.2020 r. 
 
 
 
 
 

Przesłanie do Dyrektorów jednostek organizacyjnych, 
Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Gostynina, 
podstawowych informacji, materiałów 
szkoleniowych, materiałów niezbędnych do 
wykorzystania w tworzeniu raportów (audytów 
wewn.), wzorów wypełniania “Deklaracji 
dostępności” oraz wzorów raportów o stanie 
zapewniania dostępności, a także informacji 
wynikających z ustawy z dnia 19.07.2019 r., o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami 
 

Do 10.01.2021r. 
 
 
 
 
 
 
 

Wysłanie, do dyrektorów jednostek podległych i 
naczelników Wydziałów Urzędu Miasta,  informacji 
w sprawie zmieszczania  w umowach cywilno-
prawnych podpisywanych przez UM i podległe 
jednostki organizacyjne, dodatkowej klauzuli 
dotyczącej zapisu zobowiązującego 
najemcę/wykonawcę usługi/dzierżawcę lokalu, etc. 
do zapewniania dostępności dla osób o szczególnych 

potrzebach w myśl ustawy z dnia 19.07.2019 r. o 
zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
 
 

Do 1.12.2020 r. 
Przepis wchodzi w 
życie po 
upływie 24 
miesięcy od dnia 
ogłoszenia ustawy 
w myśl art. 73 
pkt.3 ustawy  z 
dnia 19.07.2019 r. 

Koordynacja wypełniania wzorów “Deklaracji 
dostępności” UM Gostynina oraz  podległych 

jednostek organizacyjnych zgodnie z art.6 ustawy o 
zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
 

Do  31.12.2020 r. 
 



Zakres 
działania 

Realizujacy 
zadania 
wynikajace z 
art. 6 ustawy 

Sposób realizacji założonych zadań Termin 

Koordynacja upublicznienia: 
a. danych adresowych i kontaktowych osoby do 
kontaktu dla osób ze szczególnymi potrzebami; 
b. Deklaracji dostępności UM oraz podległych 
jednostek organizacyjnych na stronach internetowych 
i BiP UM; 
c. planu działania na rzecz zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami; 
d. raportu do Wojewody o stanie zapewniania 
dostępności. 
 

Do 31.12.2020 r. 

 Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w 
zakresie dostępności cyfrowej. 
 
 

Realizacja w 
całym okresie 
działania 
koordynatora. 

Sporządzenie Raportu dostępności dla UM Gostynina  
na podstawie danych uzyskanych od Naczelników 
Wydziałów i wysłanie do Wojewody. 

Pierwszy raport w 
terminie do 
31.03.2021 r. 
Kolejne co cztery 
lata-zgodnie z 
ustawą. 

Koordynacja sporządzenia raportów wewnętrznych 
(audytów) UM oraz planów działania podległych 
jednostek organizacyjnych,  dotyczących dostępności 
dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie 
dostępności cyfrowej. 
 

Do 31.03.2021 r. 

Sporządzenie wzorów planu działania: 
- dla Urzędu Miasta Gostynina, 
- koordynatora oraz dla podległych jednostek 
organizacyjnych. Koordynacja sporządzenia planów 
działania i ich wysyłanie. 
 

 
Do 31.03.2021 r. 
 
 
 

Koordynowanie odpowiedzi  UM i jednostek 
organizacyjnych, na: 
- wnioski dotyczące braku zapewniania dostępności 
- skargi do PFRON względem braku zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
 

Od 6.09.2021 r. 
przez cały okres 
działania 
koordynatora.  

Koordynacja umieszczenia zaakceptowanych przez 
Burmistrza  planów działania na rzecz zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 
stronie BiP UM (także dla jednostek 
organizacyjnych), stronach internetowych (jeżeli nie 
posiadają jednostki organizacyjne strony BiP) oraz 
raportów UM i jednostek organizacyjnych. 
 

Do 1.06.2021 r. 
 
 



Zakres 
działania 

Realizujacy 
zadania 
wynikajace z 
art. 6 ustawy 

Sposób realizacji założonych zadań Termin 

Koordynacja terminów dostosowania dostępności 
cyfrowej zgodnie z Deklaracjami dostępności UM i 
podległych jednostek organizacyjnych. 
 

6.09.2021 r. 
- 31.12.2021 r. 
 

Koordynowanie działań osób odpowiedzialnych za 
realizację zadań wyszczególnionych w planach 
działania UM i  jednostek organizacyjnych zgodnie z 

art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami na lata  2020-2024. 

 

2020 - 2024 r. 
 
 
 
 

Koordynacja działań osób odpowiedzialnych w 
jednostkach organizacyjnych za realizację  planów 
działania. Analiza  planów działań, uczestniczenie w 
spotkaniach, konwersacje telefoniczne, 
korespondencja e-mailowa. 
 

Realizacja w 
całym okresie 
działania 
koordynatora. 

Korespondencja e-mailowa, uczestnictwo w 
spotkaniach, rozmowy telefoniczne w celu 
doinformowania lub rozwiązywania problemów 

wynikających z ustawy o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami 
 
 

Realizacja w 
całym okresie 
działania 
koordynatora. 
 
 

 

Zakres 
działania 

Realizujący 
zadania 
wynikajace z 
art. 6 ustawy 

Sposób realizacji założonych zadań Termin 

Dostępność 
inf.-
komunik. 
 

Koordynator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przesłanie do Dyrektorów jednostek 
organizacyjnych, Naczelników Wydziałów Urzędu 
Miasta Gostynina, podstawowych informacji, 
materiałów szkoleniowych, materiałów niezbędnych 
do wykorzystania w tworzeniu raportów (audytów 
wewn.), wzorów wypełniania “Deklaracji 
dostępności” oraz wzorów raportów o stanie 
zapewniania dostępności, a także informacji 
wynikających z ustawy z dnia 19.07.2019 r., o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami 
 

Do 10.01.2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zakres 
działania 

Realizujący 
zadania 
wynikajace z 
art. 6 ustawy 

Sposób realizacji założonych zadań Termin 

Wysłanie, do dyrektorów jednostek podległych i 
naczelników Wydziałów Urzędu Miasta,  informacji 
w sprawie zmieszczania  w umowach cywilno-
prawnych podpisywanych przez UM i podległe 
jednostki organizacyjne, dodatkowej klauzuli 
dotyczącej zapisu zobowiązującego 
najemcę/wykonawcę usługi/dzierżawcę lokalu, etc. 
do zapewniania dostępności dla osób o 
szczególnych potrzebach w myśl ustawy z dnia 

19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami 
 

Do 1.12.2020 r. 
Przepis wchodzi w 
życie po upływie 24 
miesięcy od dnia 
ogłoszenia ustawy 
w myśl art.73 pkt.3 
ustawy  z dnia 
19. 07. 2019 r. 

Korespondencja e-mailowa, uczestnictwo w 
spotkaniach, rozmowy telefoniczne w celu 
doinformowania lub rozwiązywania problemów 
wynikających z ustawy.  
 

Realizacja w całym 
okresie działania 
koordynatora. 

Sporządzenie Raportu dostępności dla UM 
Gostynina na podstawie danych uzyskanych od 
Naczelników Wydziałów i wysłanie do Wojewody. 

Pierwszy raport w 
terminie do 
31.03.2021 r. 
Kolejne co 4 lata   
-zgodnie z ustawą. 

Sporządzenie wzoru planu działania dla:  
- Urzędu Miasta Gostynina,  
- koordynatora oraz dla podległych jednostek 
organizacyjnych. 
 Koordynacja sporządzenia planów działania i ich 
wysyłanie. 
 

Do 31.03.2021 r. 
 
 
 
 

 Koordynator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza raportów (audytów wewnętrznych) oraz 
planów działania UM Gostynina i podległych 
jednostek organizacyjnych.  
 

Do 31.03.2021 r. 

Koordynacja sporządzenia raportów wewnętrznych 
(audytów) UM oraz podległych jednostek 
organizacyjnych ,  dotyczących dostępności dla osób 
ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności 
inf.-komunik. 
 

Do 31.03.2021 r. 



Zakres 
działania 

Realizujący 
zadania 
wynikajace z 
art. 6 ustawy 

Sposób realizacji założonych zadań Termin 

Koordynacja umieszczenia zaakceptowanych przez 
Burmistrza  planów działania na rzecz zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 
stronie BiP UM (także dla jednostek 
organizacyjnych), stronach internetowych (jeżeli nie 
posiadają jednostki organizacyjne strony BiP) oraz 
raportów dostepności UM i  jednostek 
organizacyjnych. 
 

Do 1.06.2021r. 
 
 
 
 

Koordynacja działań osób odpowiedzialnych w 
jednostkach organizacyjnych za realizację  planów 
działania. Analiza  planów działań, uczestniczenie w 
spotkaniach, konwersacje telefoniczne, 
korespondencja e-mailowa. 
 

Realizacja w całym 
okresie działania 
koordynatora. 

Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w 
zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej. 

Realizacja w całym 
okresie działania 
koordynatora. 
 

Koordynowanie działań osób odpowiedzialnych za 
realizację zadań wyszczególnionych w planach 
działania dostępności UM i jednostek 
organizacyjnych zgodnie z art. 6 ustawy na lata  
2020-2024. 

2020-2024 r. 
 
 
 

Koordynowanie odpowiedzi  UM i jednostek 
organizacyjnych, na: 
- wnioski dotyczące  braku zapewniania dostępności 
- skargi do PFRON względem braku zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Realizacja w całym 
okresie działania 
koordynatora 

 

Zakres 
działania 

Realizujacy 
zadania 
wynikajace z 
art. 6 ustawy 

Sposób realizacji założonych zadań Termin 

Dostępność 
alternatywna 

Koordynator 
 

Na podstawie  analizy obiektów Urzędu Miasta 
Gostynina oraz podległych jednostek 
organizacyjnych, koordynowanie zalecanych działań 
wzgl. dostosowania do osób ze szczególnymi 
potrzebami w kontekście dostępności alternatywnej. 
 

Do 6.09.2021 r. 



Zakres 
działania 

Realizujacy 
zadania 
wynikajace z 
art. 6 ustawy 

Sposób realizacji założonych zadań Termin 

Przesłanie do Dyrektorów jednostek 
organizacyjnych, Naczelników Wydziałów Urzędu 
Miasta Gostynina, podstawowych informacji, 
materiałów szkoleniowych, materiałów niezbędnych 
do wykorzystania w tworzeniu raportów (audytów 
wewn.), wzorów wypełniania “Deklaracji 
dostępności” oraz wzorów raportów o stanie 
zapewniania dostępności, a także informacji 
wynikających z ustawy z dnia 19.07.2019 r., o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami 
 

Do 10.01.2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wysłanie, do dyrektorów jednostek podległych i 
naczelników Wydziałów Urzędu Miasta,  informacji 
w sprawie zmieszczania  w umowach cywilno-
prawnych podpisywanych przez UM i podległe 
jednostki organizacyjne, dodatkowej klauzuli 
dotyczącej zapisu zobowiązującego 
najemcę/wykonawcę usługi/dzierżawcę lokalu, etc. 
do zapewniania dostępności dla osób o szczególnych 

potrzebach w myśl ustawy z dnia 19.07.2019 r. o 
zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
 

Do 1.12.2020 r. 
Przepis wchodzi w 
życie po upływie 
24 miesięcy od 
dnia ogłoszenia 
ustawy w myśl 
art.73 pkt.3 ustawy  
z dnia  
19. 07. 2019 r. 

Korespondencja e-mailowa, uczestnictwo w 
spotkaniach, rozmowy telefoniczne w celu 
doinformowania lub rozwiązywania problemów 
wynikających z ustawy.  
 

Realizacja w całym 
okresie działania 
koordynatora. 

Koordynowanie realizacji-sporządzania Deklaracji 
dostępności, planów działania Urzędu Miasta oraz 
podległych jedn.org. w zakresie dostępności 
alternatywnej. 
 

Do 6.09.2021 r. 

Sporządzenie wzoru planu działania dla: 
- Urzędu Miasta Gostynina, 
- koordynatora oraz dla podległych jednostek 
organizacyjnych. 
Koordynacja sporządzenia planów działania i ich 
wysyłanie. 

Do 31.03.2021 r. 
 
 
 
 



Zakres 
działania 

Realizujacy 
zadania 
wynikajace z 
art. 6 ustawy 

Sposób realizacji założonych zadań Termin 

Koordynacja działań osób odpowiedzialnych w 
jednostkach organizacyjnych za realizację  planów 
działania. Analiza  planów działań, uczestniczenie w 
spotkaniach, konwersacje telefoniczne, 
korespondencja e-mailowa. 
 

Realizacja w całym 
okresie działania 
koordynatora. 

Sporządzenie raportu dostępności dla UM Gostynina 
na podstawie danych uzyskanych od Naczelników 
Wydziałów UM i wysłanie do Wojewody. 
 
 

Pierwszy raport w 
terminie do 
31.03.2021 r. 
Kolejne co cztery 
lata - zgodnie z 
ustawą. 

Analiza raportów (audytów wewnętrznych) oraz 
planów działania  UM Gostynina i podległych 
jednostek organizacyjnych.  
 

Do 31.03.2021 r. 

Koordynacja sporządzenia raportów wewnętrznych 
(audytów) UM oraz podległych jednostek 
organizacyjnych,  dotyczących dostępności dla osób 
ze szczególnymi potrzebami w zakresie 
dostępności alternatywnej. 
 

Do 31.03.2021 r. 

Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w 
zakresie dostępności alternatywnej. 
 

Do 6.09.2021 r. 
 
 

Koordynacja umieszczenia zaakceptowanych przez 
Burmistrza planów działania na rzecz zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 
stronie BiP UM (także dla jednostek 
organizacyjnych), stronach internetowych (jeżeli nie 
posiadają jednostki organizacyjne strony BiP) oraz 
raportów dostepności UM  i  jednostek 
organizacyjnych. 
 

 
Do 1.06.2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 

Koordynacja terminów dostosowania dostępności  
architektonicznej UM i podległych jednostek 
organizacyjnych. 
 

Od 6.09.2021 r. 
 

Koordynowanie działań osób odpowiedzialnych za 
realizację zadań wyszczególnionych w planach 
działania dostępności UM i  jednostek 
organizacyjnych zgodnie z art. 6 ustawy na lata  
2020-2024. 
 

Od 6.09.2021 r. 
 
 
 



Zakres 
działania 

Realizujacy 
zadania 
wynikajace z 
art. 6 ustawy 

Sposób realizacji założonych zadań Termin 

Koordynowanie odpowiedzi UM i jednostek 
organizacyjnych, na: 
- wnioski dotyczące  braku zapewniania dostępności 
- skargi do PFRON względem braku zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Od 6.09.2021 r. 
przez cały okres 
działania 
koordynatora 

 

Sporządziła: Anna Kwiatkowska 

 

 

 

 

 


