
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, z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą -  ustala się plan działania na 
rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
 

Lp. Zakres działalności 
Realizujący 

zadania 
wynikające z art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Termin 

1 Powołanie Koordynatora 
ds. dostępności oraz  
Zespołu roboczego  
ds. dostępności 
architektonicznej, 
cyfrowej i informacyjno-
komunikacyjnej 

 
Sekretarz Miasta 

Zarządzenie Burmistrza Miasta 
Bierunia nr. B.0050.178.2020  
z dnia 29 września 2020 r.  
w sprawie powołania 
koordynatora oraz zespołu ds. 
dostępności  

Zrealizowano 

2 Analiza stanu budynku 
Urzędu Miejskiego  
w Bieruniu pod względem 
dostosowania do potrzeb 
osób ze szczególnymi 
potrzebami wynikająca  
z przepisów ustawy 

Koordynator ds. dostępności wraz 
z Zespołem roboczym ds. 
dostępności architektonicznej, 
cyfrowej i informacyjno-
komunikacyjnej 

Inwentaryzacja i analiza stanu 
budynku Urzędu Miejskiego  
w Bieruniu w zakresie 
spełnienia wymagań art. 6 
ustawy z dnia 19 lipca 2019  
o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1062 ze zm.) 

W trakcie 
realizacji 
- zakończenie 
prac 
28.02.2021r. 

3 Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami  
w zakresie dostępności: 
1) architektonicznej 
2) cyfrowej 
3) informacyjno- 

komunikacyjnej 

Koordynator ds. dostępności Podanie na stronie 
BIP Urzędu informacji 
adresowych i kontaktowych 
Koordynatora ds. dostępności  

Realizacja  
w całym 
okresie 
działania 

4 Dokonanie przez 
jednostki organizacyjne 
Gminy Bieruń analizy pod 
kątem dostosowania 
administrowanych 
obiektów do minimalnych 
wymagań dotyczących 
dostępności - we 
współpracy z 
Koordynatorem oraz 
Zespołem ds. dostępności 

1.Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bieruniu 
2.Bieruński Ośrodek Sportu  
i Rekreacji 
3.Bieruński Ośrodek Kultury 
4.Muzeum Miejskie w Bieruniu 
5.Szkoła Podstawowa nr 1  
w Bieruniu 
6.Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Orła Białego w Bieruniu 
7.Przedszkole nr 1 w Bieruniu 
8.Przedszkole nr 2 w Bieruniu 
9.Przedszkole nr 3 z oddziałami 
integracyjnymi w Bieruniu 
10.Bieruńskie Centrum Usług 

Przedstawienie 
Koordynatorowi ds. 
dostępności pisemnej 
informacji o dokonanej 
analizie, biorąc pod uwagę 
wymagania w wymiarze 
architektonicznym, cyfrowym, 
komunikacyjnym wynikające  
z zapisów art. 6 ustawy z dnia 
19 lipca 2019 o zapewnianiu 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze 
zm.) 

28.02.2021 r. 

5 Dokonanie diagnozy  
w zakresie dostępności 
alternatywnej - we 
współpracy  
z Koordynatorem oraz 
Zespołem ds. dostępności 

1.Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bieruniu 
2.Bieruński Ośrodek Sportu  
i Rekreacji 
3.Bieruński Ośrodek Kultury 
4.Muzeum Miejskie w Bieruniu 
5.Szkoła Podstawowa nr 1  
w Bieruniu 

Uzyskanie informacji 
pisemnych ze wskazaniem na 
wymagania o charakterze 
zapewniającym wsparcie (np. 
pracownika, wolontariusza lub 
innej wyznaczonej osoby lub 
technologii) wynikające  
z zapisów art. 7 ustawy  

15.03.2021 r. 



6.Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Orła Białego w Bieruniu 
7.Przedszkole nr 1 w Bieruniu 
8.Przedszkole nr 2 w Bieruniu 
9.Przedszkole nr 3 z oddziałami 
integracyjnymi  
w Bieruniu 
10.Bieruńskie Centrum Usług 
11. Urząd Miejski w Bieruniu 

z dnia 19 lipca 2019 o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1062 ze zm.) 

6 Monitorowanie 
działalności podmiotów 
publicznych w zakresie 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator ds. dostępności wraz 
z Zespołem roboczym ds. 
dostępności architektonicznej, 
cyfrowej i informacyjno-
komunikacyjnej oraz Wydziałem 
Nadzoru i Spraw Społecznych 
- we współpracy z Kierownikami 
jednostek organizacyjnych Gminy 
Bieruń (lub upoważnionymi przez 
nich osobami)  

Przesyłanie możliwymi 
środkami komunikacji 
niezbędnych informacji oraz 
prowadzenie bezpośrednich 
spotkań w siedzibie Urzędu, 
jednostki organizacyjnej lub  
w monitorowanym obiekcie  
(w tym z udziałem 
specjalistów) 

Luty - Marzec 
2021 r.  

7 Pozyskanie przez 
Koordynatora ds. 
dostępności danych 
zbiorczych do raportu 

1.Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bieruniu 
2.Bieruński Ośrodek Sportu  
i Rekreacji 
3.Bieruński Ośrodek Kultury 
4.Muzeum Miejskie w Bieruniu 
5.Szkoła Podstawowa nr 1  
w Bieruniu 
6.Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Orła Białego w Bieruniu 
7.Przedszkole nr 1 w Bieruniu 
8.Przedszkole nr 2 w Bieruniu 
9.Przedszkole nr 3 z oddziałami 
integracyjnymi  
w Bieruniu 
10.Bieruńskie Centrum Usług 
11. Urząd Miejski w Bieruniu 

Pozyskanie danych  
w zakresie realizacji uwag 
odnoszących się do 
stwierdzonych istniejących 
przeszkód w dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami i zaleceń 
dotyczących usunięcia tych 
wad 

25.03.2021 r. 

8 Sporządzenie Raportu 
Zbiorczego 

Koordynator ds. dostępności, 
Wydział Nadzoru i Spraw 
Społecznych. 

Przekazanie raportu do 
zatwierdzenia przez 
Burmistrza Bierunia, następnie 
przekazanie go Wojewodzie 

Śląskiemu oraz podanie do 
publicznej wiadomości na 
stronie na stronie 
podmiotowej BIP  

31.03.2021 r. 

9 Przegląd obiektów w celu 
dokonania oceny 
dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami, 
wg obowiązujących 
przepisów 

Koordynator ds. dostępności,  
Zespół ds. dostępności, 
Pracownicy Wydziału Nadzoru  
i Spraw Społecznych   

Wizytacja w obiektach 

realizujących usługi publiczne 
na terenie Miasta Bierunia  

31.12.2021 r. 

Opracował:        Zatwierdził: 
Koordynator ds. dostępności     Burmistrz Miasta Bierunia 
/-/ Jolanta Sałęga         /-/ Krystian Grzesica 
15.02.2021 r. 


