
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w Gorlickim Centrum Kultury na lata 2020 – 2022 

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 2019 r. poz. 1696 z późn. 

zm.) opracowano plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami. 

Lp.  Zakres działalności Realizujący 

zadania 

Sposób realizacji Termin 

1. Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami 

w zakresie dostępności: 

- architektonicznej, 

- cyfrowej, 

- informacyjno-

komunikacyjnej. 

Koordynatorzy  

dostępności + 

pracownicy  

Podanie na stronie 

internetowej oraz BIP 

informacji adresowych i 

kontaktowych osób do 

których mogą się 

zwrócić osoby ze 

szczególnymi 

potrzebami.  

Realizacja 

zadania  

w całym 

okresie 

2. Powołanie 

koordynatorów ds. 

dostępności w Gorlickim 

Centrum Kultury 

Dyrektor 

Gorlickiego 

Centrum 

Kultury 

Wyznaczenie 

koordynatorów ds. 

dostępności 

 

do 20.09. 

2020r. 

 

 

3. Opracowanie i 

opublikowanie deklaracji 

dostępności na stronie 

internetowej Gorlickiego 

Centrum Kultury oraz 

Biuletynie Informacji 

Publicznej (BIP). 

Koordynatorzy  

dostępności  

Deklaracje dostępności 

zostaną opracowane na 

podstawie samooceny 

przeprowadzonej przez 

podmiot publiczny 

 

4. Szkolenia z tematyki 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

Koordynatorzy  

dostępności  

Udział koordynatorów  

w szkoleniach dot. 

dostępności 

Realizacja 

zadania  

w całym 

okresie 



5. Opracowanie planu 

działania na rzecz 

poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

na lata 2020 – 

2021. 

Koordynatorzy  

dostępności, 

dyrektor, 

pracownicy 

 

Plan zostanie 

opracowany na 

podstawie samooceny. 

Budynek Gorlickiego 

Centrum Kultury 

przejdzie gruntowny 

remont (planowany 

początek realizacji 

2021), po którym 

zostanie dostosowany 

do potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Listopad/ 

grudzień 

2020 

6. Uzyskanie danych 

zbiorczych do raportu     

o stanie dostępności 

Koordynatorzy 

+ pracownicy 

Zebranie danych do 

raportu zbiorczego  

Luty 

2021r. 

7. Opracowanie raportu o 

stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

i zamieszczenie go na 

stronie internetowej i BIP 

Koordynatorzy  

dostępności  

 

Opracowanie raportu na 

podstawie samooceny.  

do 31 

marca 

2021r. 

 

Budynek Gorlickiego Centrum Kultury przejdzie gruntowny remont (planowany 

początek realizacji 2021r.), po którym zostanie dostosowany do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

Podmiot: Gorlickie Centrum Kultury. 


