
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021. 

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.), działając 
jako koordynator ds. dostępności, przedkładam niniejszym do zatwierdzenia plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatową       
i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kole na  lata 2020-2021. 
 

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

Sposób realizacji Termin 

1.  Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Kole 

Wydanie Zarządzenia Dyrektora. IX 2020 

2. Umieszczenie planu działania koordynatora na stronie 
internetowej Biblioteki. 

Koordynator Zamieszczenie informacji w zakładce BIP oraz 
stronie internetowej placówki www.biblioteka-
kolo.pl 

XX2020 

3. Dokonanie analizy stanu obiektu Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Kole  oraz Filii dla Dzieci, Filii nr 3, Fili nr 
4  pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami, wynikającego z przepisów ustawy. 

Koordynator Sporządzenie deklaracji dostępności ze 

wskazaniem na wymagania w wymiarze 

architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-

komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 

ustawy. 

XI 2020 

4. Przyjmowanie uwag i wniosków dotyczących dostępności 
architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole  oraz Filii dla 
Dzieci, Filii nr 3, Fili nr 4. 

Koordynator Zamieszczenie informacji w zakładce deklaracja 
dostępności (BIP) oraz stronie internetowej 
www.biblioteka-kolo.pl o możliwości składania 
uwag i wniosków w sprawie dostępności. 

Realizacja                    
w całym okresie 

działania 

 
5. 

 

Zapewnienie dostępu alternatywnego oraz wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

Koordynator Zapewnienie wsparcia technicznego,   w tym         
z wykorzystaniem technologii    w zapewnieniu 
kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego 
lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Działania mające na celu 
ułatwienie dostępu cyfrowego oraz 
informacyjno-komunikacyjnego. 

Realizacja                    
w całym okresie 

działania 

 
6. 

Uzyskanie danych do raportu. Koordynator Zgromadzenie danych w zakresie stwierdzonych 
przeszkód w dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami oraz możliwości ich 
usunięcia. 

III 2021r. 

 
7. 
 

Sporządzenie raportu zbiorczego o zapewnieniu dostępności. Koordynator Przekazanie sporządzonego raportu do 
właściwego organu nadzorczego zgodnie     z art. 
11 ustawy. 

III 2021r. 

 

Opracował: koordynator ds. dostępności  - Anna Pietruszka   
Zatwierdził: Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole – Aleksandra Kowalska 
 
Koło, 5 października 2020r. 

 


