
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Reszlu. 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), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

L.p. Zakres działania 

Realizujący 

zadanie 

wynikające 

 z art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Terminy 

1. Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Dyrektor MBP Wydanie zarządzenia Dyrektora XI 2020 

2. Umieszczenie planu działania koordynatora na stronie internetowej 

Biblioteki 

Koordynator Zamieszczenie informacji 

w zakładce BIP na stronie www.biblioteka-reszel.pl 

XI 2020 

3. Dokonanie analizy stanu obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Reszlu oraz Filii Bibliotecznej w Świętej Lipce pod względem 

dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, 

wynikającego z przepisów ustawy  

Koordynator Inwentaryzacja budynków 

Przekazanie informacji do Urzędu Gminy w Reszlu 

XI 2020 

4. Przyjmowanie uwag 

 i wniosków dotyczących dostępności architektonicznej, cyfrowej 

i informacyjno-komunikacyjnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Reszlu oraz w Filii Bibliotecznej w Świętej Lipce 

Koordynator Zamieszczenie ogłoszenia 

w zakładce BIP na stronie www.biblioteka-reszel.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń, o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie 

dostępności  

XII 2020 

5. Dokonanie analizy możliwości dostosowania obiektów Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Reszlu oraz lokalu Filii Bibliotecznej w 

Świętej Lipce do minimalnych wymagań służących zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ewentualnych 

przeciwwskazań ze względów technicznych i prawnych 

Koordynator Zgromadzenie danych 

w zakresie stwierdzonych przeszkód w dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami oraz możliwości ich usunięcia  

XII 2020 

6. Zapewnienie dostępu alternatywnego oraz wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Koordynator Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia 

pracownika/wolontariusza oraz 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 

Na bieżąco 



7. Przekazanie danych o stanie dostępności w celu opracowania raportu 

zbiorczego 

Koordynator Przekazanie  raportu do Urzędu Gminy w Reszlu I 2021 

 

 

 

 


