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L.p. Zakres działań Realizujący działania Sposób Realizacji Termin realizacji 

1. Powołanie Koordynatora 

 do spraw dostępności, 

 

 Podanie do publicznej wiadomości 

danych kontaktowych osoby 

wyznaczonej do pełnienia funkcji 

koordynatora do spraw dostępności 

Biblioteki 

 

Dyrektor  

Biblioteki u Kazimierza. 

Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej  

im. K. Zielińskiego  

w Modliborzycach 

Zarządzenie Dyrektora  

w sprawie powołania 

koordynatora do spraw 

dostępności 

 

 

 

Publikacja na stronie 

internetowej 

 

 

 

Wrzesień 2020 

 

 

 

 

 
Styczeń 2021 

2. Sporządzenie planu działania  

na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata 2020-2021 

 

Koordynator 

Opracowanie Planu działania, 

Przekazanie do zatwierdzenia 

Dyrektorowi i podmiotom 

nadrzędnym,  

Publikacja planu działania na 

stronie internetowej 

 

 

Grudzień 2020 

3. Wspieranie osób ze szczególnymi 

potrzebami do dostępności  

w zakresie: 

- architektonicznym 

- cyfrowym 

- informacyjno-komunikacyjnym 

 

 

Koordynator 

Zapewnienie informacji  

w zakresie rozkładu 

pomieszczeń w budynkach; 

wykorzystanie zdalnego dostępu 

online do usługi tłumacza  

j. migowego;  

dostosowanie strony 

internetowej do standardu 

WCAG2.1 

 

Realizacja  

w całym okresie 

działania  

4 Dokonanie samooceny pod kątem 

sposobów dostosowania 

administrowanego obiektu  

MBP w Modliborzycach  

i podległych filii do minimalnych 

wymagań dotyczących dostępności 

 

 

Koordynator 

Sporządzenie deklaracji 

dostępności ze wskazaniem na 

wymagania w zakresie 

dostępności architektonicznej, 

cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej,  

wynikające z art. 6 ustawy 

 

 

Październik 2020 
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5. Analiza w zakresie zapewnienia 

dostępności alternatywnej  

w Bibliotece w przypadku braku 

możliwości zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami, 

ze względu na ograniczenia 

techniczne i prawne 

 

 

Koordynator 

Podanie do publicznej 

wiadomości na stronie 

internetowej Biblioteki 

informacji wynikającej  

z art. 7 ustawy ze wskazaniem 

dostępu alternatywnego 

 

 

 

 

Październik 2021 

6. Monitorowanie działalności 

Biblioteki i podległych filii,  

o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy 

w zakresie zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami 

 

 

Zespół ds. dostępności  

Podejmowanie działań 

mających na celu usuwanie 

barier i zapobieganie ich 

powstawaniu,  

Prowadzenie bezpośrednich 

spotkań w siedzibie z udziałem 

organów nadrzędnych, 

specjalistów ds. informatyki, 

łączności, ekspertów branży 

budowlanej, sanitarnej itp.  

i opracowywanie rekomendacji 

w zakresie poprawy dostępności 

 

 

Realizacja  

w całym okresie 

działania  

7. Audyt i uzyskanie danych  

zbiorczych do raportu 

 

Koordynator 
Uzyskanie danych o stanie 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami, z uwzględnieniem 

uwag odnoszących się do 

stwierdzonych istniejących 

przeszkód w dostępności  

oraz zaleceń dotyczących 

usunięcia nieprawidłowości 

 

 

Luty 2021 

8. Sporządzenie Raportu o stanie 

zapewnienia dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami, 

 zgodnie z art. 11 ustawy 

 

Koordynator 
Przekazanie raportu do 

akceptacji Dyrektor Biblioteki, 

następnie przeslanie go do 

właściwego podmiotu,  

o którym mowa w art. 11 ust. 

 

W terminie 

przewidzianym  

w art. 11 ustawy 
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