
PLAN DZIAŁANIA 

na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy 

na lata 2020-2021 

(art. 14 pkt 5 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) 

Lp. Zakres działania Osoba 
realizująca  

Sposób realizacji Termin 
realizacji 

1 Wstępna analiza stanu zapewnienia przez 
tut. Kolegium dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, z 
uwzględnieniem dostępu alternatywnego 

Koordynator 
ds. 
dostępności 

 Publikacja na stronie podmiotowej BIP 
Kolegium danych kontaktowych 
Koordynatora ds. dostępności 

 Opracowanie oraz przedstawienie 
Prezesowi Kolegium do zatwierdzenia planu 
działania na rzecz poprawy zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami, następnie publikacja 
rzeczonego planu na stronie podmiotowej 
BIP Kolegium 

 Analiza „deklaracji dostępności” 
opublikowanej na stronie podmiotowej BIP 
Kolegium pod kątem jej aktualności oraz 
przedstawienia Prezesowi Kolegium 
ewentualnych uwag i propozycji zmian jej 
treści 

31-10-2020 r. 

2 wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami 

w dostępie do usług świadczonych przez 

Kolegium 

Koordynator 
ds. 
dostępności 

 Podejmowanie działań w celu ułatwienia 
dostępności architektonicznej, cyfrowej             
i informacyjno-komunikacyjnej` 

Realizacja w 
całym okresie 
działania 
koordynatora 

3 Dokonanie samooceny pod kątem 

dostosowania obiektu stanowiącego siedzibę 

Kolegium do zakresu minimalnych 

wymagań służących zapewnieniu 

Koordynator 
ds. 
dostępności 

 Zgromadzenie niezbędnych danych 
pozwalających na dokonanie samooceny, 
ustalenie przyczyn istniejących przeszkód  
w dostępności dla osób ze szczególnymi 

30-11-2020 r. 



dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, z uwzględnieniem 

przeciwskazań w tym zakresie ze względów 

technicznych i prawnych 

potrzebami, sporządzenie informacji na 
temat możliwości ich usunięcia bądź 
zapewnienia dostępu alternatywnego 

4 Dokonanie analizy w zakresie zapewnienia 

osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu 

alternatywnego 

Koordynator 
ds. 
dostępności 

 Opublikowanie na stronie BIP Kolegium 
informacji wynikającej z art. 7 ustawy             
o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w zakresie 
dostępu alternatywnego 

Realizacja w 
całym okresie 
działania 
koordynatora 

5 Monitorowanie działalności Kolegium w 

zakresie zapewnienia osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Koordynator 
ds. 
dostępności 

 Współpraca Koordynatora ds. dostępności    
z Wiceprezesem Kolegium oraz z 
Administratorem Systemów 
Informatycznych 

Realizacja w 
całym okresie 
działania 
koordynatora 

6 Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Koordynator 
ds. 
dostępności 

 Współpraca Koordynatora ds. dostępności    
z Wiceprezesem Kolegium oraz z 
Administratorem Systemów 
Informatycznych     

 Przedstawienia raportu Prezesowi Kolegium 
 Publikacja Raportu  na stronie BIP Kolegium 
 Przekazanie Raportu Wojewodzie 

Kujawsko-Pomorskiemu 

31-03-2021 
sporządzenie 
pierwszego 
Raportu, 
kolejne raporty 
w terminie 
określonym 
art. 11 ust. 1 
ustawy o 
zapewnieniu 
dostępności 

osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami  
 

Daria Leszczyńska 

      Inspektor 


