
Plan działania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej  w Kcyni   

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

Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Wykonawca 

Cel: Działania informacyjne – działania na rzecz poprawy świadomość społecznej 

Sporządzenie planu działania na rzecz 

poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 

1. Wyznaczenie celów, zadań, sposobu i terminu 

realizacji oraz wskazanie wykonawców na rzecz 
poprawy dostępności urzędu; 
 

Październik 2020 - 

styczeń 2021 

koordynator 

Nawiązanie współpracy z instytucjami 
i organizacjami pozarządowymi zajmującymi 

się osobami ze szczególnymi potrzebami 

1. Wskazanie organizacji pozarządowych 
działających na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(m.in. Polski Związek Głuchoniemych oddział w 
Bydgoszczy, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy 

„Flandria” Inowrocław); 
2. Ustalenie zakresu i zasad współpracy z 

organizacjami 

Listopad – grudzień 
2020 

koordynator 

Promocja działań na rzecz osób ze 

specjalnymi potrzebami 

1. Wyznaczenie kierunków i prowadzenie działań 

informacyjno-promocyjnych; 
2. Promocja organizacji działających na rzecz osób 
ze specjalnymi potrzebami; 

 
 

2021 koordynator 

pracownik 
ds.promocji w 

GCKiB 

Cel: ocena stanu dostępności 

Analiza stanu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w zakresie 

architektonicznym, cyfrowym oraz 
informacyjno-komunikacyjnym w GCKiB 

1. Przegląd dostosowania obiektów GCKiB w Kcyni 
(budynek przy ul. Libelta 27 ) pod względem 

dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami; 
2. Oszacowanie kosztów prac niezbędnych do 

wykonania w celu zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami; 
3. Ocena możliwości skorzystania ze źródeł 

finansowych, w ramach których można poprawić 
dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami; 
W 
 

I etap listopad/grudzień 
2020 

II etap 2021 

koordynator 
 



Nawiązanie współpracy z osobami 
odpowiedzialnymi za zapewnienie 
dostępności w Urzędzie Miejskim w Kcyni 

 
1. Ustalenie zasad,  sposobu komunikacji i 
współpracy. 

 

 
II etap styczeń-luty 

2021 

koordynator 
 

Cel: Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami 

Reagowanie na zgłaszane uwagi 1. Rozpatrywanie informacji i wniosków o 
zapewnieniu dostępności 

wg potrzeb koordynator 

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami 
z wykorzystaniem istniejących zasobów 
architektonicznych, cyfrowych i 

informacyjno-komunikacyjnych 

1. Uaktywnienie pracowników w celu wsparcia osób 
ze szczególnymi potrzebami; 
2. Bieżące usuwanie barier w dostępnie do budynku 

GCKiB w Kcyni 
3. Prowadzenie działań mających na celu ułatwienie 
dostępu architektonicznego, cyfrowego i 

informacyjno-komunikacyjnego; 

wg potrzeb koordynator 
pracownicy GCKiB 

Zapewnienie dostępności alternatywnej 1. Zinwentaryzowanie istniejących rozwiązań 
alternatywnych; 
2. Ocena stanu technicznego oraz organizacyjnego 

rozwiązań alternatywnych; 
3. Opracowanie planów naprawczych w celu 
zapewnienia dostępności przy uwzględnieniu 

uwarunkowań technicznych i prawnych; 
4. Zapewnienie osobom ze szczególnymi 
potrzebami wsparcia innych osób lub wsparcia 

technicznego z wykorzystanie nowoczesnych 
środków komunikacji teleinformatycznej 

styczeń/luty 2021 
 
 

 
 
 

 
 

koordynator 
pracownicy GCKiB 

Cel: Realizacja planu działania 

Koordynator i plan działania   1. Opracowanie koncepcji stanowiska i planu 
działania – przekazanie do zatwierdzenia 

Dyrektorowi GCKiB w Kcyni. 
2. Podanie do publicznej wiadomości za 
pośrednictwem www.centrumkultury-kcynia.pl i 

BIP. 
3. Podanie do publicznej wiadomości danych o 
osobie wyznaczonej na stanowisko koordynatora 

ds. dostępności. 

Wrzesień 2020 koordynator 

Monitorowanie podjętych działań na rzecz 
poprawy dostępności osób ze szczególnymi 

1. Ocena stanu realizacji przyjętych założeń; 
2. Analiza potrzeb oraz zgłaszanie uwag; 

2021 koordynator 



potrzebami 3.Spotkania  koordynatora GCKiB w Kcyni  i  
koordynatora z UM w Kcyni.W spotkaniach udział 
biorą również informatycy i osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę. 
Spotkania dwa razy do roku do 30 czerwca i 30 

listopada lub konieczności wynikającej ze zmiany 
przepisów. 
 

Przygotowanie raportu  z wdrażania 
dostępności 

1. Zebranie informacji do raportu. Uzyskanie 
danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się 

do  stwierdzonych, istniejących przeszkód w 
dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń 

dotyczących usunięcia tych wad; 
2. Przedłożenie Burmistrzowi Kcyni raportu GCKiB w 

Kcyni o stanie dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami; 
3. Opublikowanie na stronie BIP raportu o stanie 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

marzec 2021 koordynator 

 

Kcynia, dn. 31.10.2020 r. 

 


