
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE 
SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021 w REGIONALNYM CENTRUM 

KULTURY W DRZEWICY. 
 

 
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: 
 

Lp. Zakres działalności Realizujący 
zadanie 

wynikające z 
art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Termin 

1. Dokonanie analizy dostępności 
cyfrowej i strony internetowej do 
potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami.  Dostosowanie 
stron.. 

Koordynator Analiza oraz dostosowanie strony internetowej 
oraz BIP Regionalnego Centrum Kultury w 
Drzewicy pod względem ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r. O zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami.  

15.09.2020 

1. Opracowanie planu działania na 
rzecz zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami  

Koordynator Opracowanie planu działania , o którym mowa 
w art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. Przekazanie do zatwierdzenia p.o. 
Dyrektorowi Regionalnego Centrum Kultury w 
Drzewicy. Podanie do publicznej wiadomości 
danych o osobie wyznaczonej na 
koordynatora ds. dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami.  

Do 
27.01.2020 

2.  Analiza stanu obiektu 
Regionalnego Centrum Kultury w 
Drzewicy pod względem 
dostosowania do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami 
wynikającymi z przepisów 
ustawy.   

Koordynator Analiza stanu obiektu RCK w Drzewicy , 
ewentualne określenie prac, które będą 
musiały zostać wykonane , aby obiekt spełniał 
minimalne wymagania służące zapewnieniu 
dostępności osobom, ze szczególnymi 
potrzebami wynikające z przepisów – art 6 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami.  

Do 
28.02.2021 

3. Sporządzenie raportu o stanie 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

Koordynator Przedłożenie do zatwierdzenia raportu p.o. 
Dyrektorowi Regionalnego Centrum Kultury w 
Drzewicy, publikacja raportu na stronie 
podmiotowej BIP, przekazanie raportu 
właściwemu miejscowo wojewodzie. 

Do 
24.03.2021 

3.  Dokonanie analizy dostępności 
cyfrowej i strony internetowej do 
potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami.   

Koordynator Analiza strony internetowej 
bilety.rck.drzewica.pl  i komunikacji 
elektronicznej pod względem ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r. O zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Do 
01.08.2021 

5.  Realizacja przyjętego programu 
działania dostosowania 
Regionalnego Centrum Kultury w 
Drzewicy do wymogów w 
zakresie dostępności 
architektonicznej , cyfrowej i 
informacyjno– komunikacyjnej 
dla osób ze szczególnymi 
potrzebami.  

Pracownicy 
merytoryczni 

Monitorowanie przez koordynatora ds. 
Dostępności realizacji przyjętych programów 
działania.  

Na bieżąco 

 
Data sporządzenia:  30.09.2020                                                                                 
Sporządził: Karol Sobolewski – Koordynator ds. dostępności. 
 
 
 


