
Plan działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696, ze 

zm.), zwaną dalej ,,ustawą o dostępności” ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 

zwanego w dalszej części Urzędem, osobom ze szczególnymi potrzebami

L.p. Planowane działania
Realizujący zadania
wynikające z art. 6

ustawy o dostępności
Sposób realizacji Przewidywany termin 

realizacji

1. Wyznaczenie Koordynatora 
do spraw dostępności Główny Geodeta Kraju Wyznaczenie Koordynatora do spraw dostępności oraz nadanie mu 

uprawnień. Zrealizowane

2.

Ogłoszenie wyznaczenia 
Koordynatora do spraw 
dostępności do publicznej 
wiadomości na stronie GUGiK

Koordynator, BDG

1.Publikacja informacji na stronie internetowej GUGiK: 
http://www.gugik.gov.pl/bip/strona-glowna
2. Zgłoszenie danych Koordynatora do spraw dostępności do Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej. 
3. Przekazanie informacji pracownikom GUGiK.

Zrealizowane

3.
Dokonanie analizy w zakresie 
minimalnych wymagań 
dostępności

Koordynator, 
SWZ, BDG, IZ

Analiza danych w zakresie stwierdzonych przeszkód w dostępności oraz 
zebranie informacji dotyczących propozycji sposobów ich usunięcia. 12.03.2021

4. 

Przygotowanie planu działania 
na rzecz poprawy dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator
Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14ust. 2 pkt 2 ustawy z 
dnia 19 lipca 2019 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z póź. zm).

15.03.2021

5. Przekazanie do zatwierdzenia 
planu działania Koordynator

1. Zatwierdzenie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami przez Głównego Geodetę Kraju.
2. Publikacja planu działania na stronie GUGiK w zakładce „Dostępność”.

31.03.2021

6.

Wstępna analiza stanu 
obiektów Urzędu pod 
względem dostosowania do 
potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami

Koordynator, BDG, SWZ 

Analiza stanu obiektów, wstępne oszacowanie kosztów prac, które będą 
musiały zostać wykonane tak, aby obiekty GUGiK spełniały minimalne 
wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami wynikające z przepisów art. 6 ustawy o dostępności.

31.05.2021

7. Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami w Koordynator, BDG, SWZ Założenie na stronie internetowej GUGiK zakładki: „Dostępność”, gdzie 

zostanie umieszczony opis Urzędu w tekście łatwym do czytania (ETR), 30.06.2021



L.p. Planowane działania
Realizujący zadania
wynikające z art. 6

ustawy o dostępności
Sposób realizacji Przewidywany termin 

realizacji

dostępie do usług 
świadczonych przez Urząd

tekście odczytywalnym maszynowo oraz w języku migowym.

8. Aktualizacja deklaracji 
dostępności Koordynator, IZ Na podstawie dokonanego przeglądu dostępności.

Do dnia 31 marca 
każdego roku oraz 
niezwłocznie w każdym 
przypadku, mogącym 
mieć wpływ na jej 
dostępność cyfrową

9.

Uzyskanie danych zbiorczych 
do raportu o stanie 
zapewniania dostępności 
podmiotu publicznego

Koordynator, wszystkie 
komórki organizacyjne 
Urzędu

Pozyskanie danych do raportu ze wszystkich komórek organizacyjnych 
Urzędu oraz analiza w zakresie uwag odnoszących się do stwierdzonych 
przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz 
identyfikacja zaleceń dotyczących usunięcia tych przeszkód.

19.03.2021

10. Sporządzenie raportu 
zbiorczego Koordynator 

1. Sporządzenie raportu na formularzu opracowanym przez Ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wprowadzenie raportu do 
systemu GUS (Raport-zD). 
2. Przedstawienie raportu do zatwierdzenia Głównemu Geodecie Kraju.
3. Publikacja raportu na stronie podmiotowej BIP. 

31.03.2021

11.

Monitorowanie działalności 
Urzędu w zakresie 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator, wszystkie 
komórki organizacyjne 
Urzędu

Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego 
oraz informacyjno-komunikacyjnego. Współpraca z innymi komórkami 
organizacyjnymi Urzędu w dziedzinach wspierających dostępność oraz 
informowanie o konieczności wprowadzenia usprawnień i podjęcia 
dodatkowych działań.

Realizacja w trybie  
ciągłym

12.
Zapewnienie wsparcia 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami  

Koordynator, SWZ, BDG, 
IZ

Podejmowanie działań w celu zapewnienia osobom ze szczególnymi 
potrzebami wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii, kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego.

Realizacja w trybie 
ciągłym

13. Zlecenie audytu w zakresie 
dostępności Koordynator, BDG, SWZ

1. Przeprowadzenie szczegółowego monitoringu w odniesieniu do barier, 
które mogłyby utrudnić interesariuszom GUGiK dostęp do świadczonych 
usług.
2. Zidentyfikowanie obszarów wymagających podjęcia działań.
3. Zebranie wniosków oraz ich konsultacje w celu dalszych decyzji.

30.06.2021

14. Konsultacje i wprowadzanie 
zaleceń z audytu dostępności

Koordynator, BDG, SWZ, 
IZ

1. Przygotowanie wykazu zadań wynikających z zaleceń audytu 
i oszacowanie kosztów ich realizacji. 
2. Powołanie Zespołu ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz 

Realizacja w zależności 
od wyników audytu.



L.p. Planowane działania
Realizujący zadania
wynikające z art. 6

ustawy o dostępności
Sposób realizacji Przewidywany termin 

realizacji

informacyjno-komunikacyjnej.
3. Sporządzenie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargów.
4. Realizacja zadań i ich rozliczenie. 

15. 

Podjęcie współpracy z 
podmiotami zajmującymi się 
wspieraniem osób ze 
szczególnymi potrzebami

Koordynator 
Działania wynikające ze współpracy z innymi organami administracji 
publicznej, organizacjami pozarządowymi wspierającymi środowiska osób 
ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja w trybie 
ciągłym

16.

Zapewnienie szkoleń z zakresu 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami

Koordynator, BDG Wytypowanie pracowników oraz skierowanie na szkolenie w zakresie 
dostępności.

Realizacja w trybie 
ciągłym

GŁÓWNY GEODETA KRAJU

dr hab. inż. Waldemar Izdebski
 /podpisane elektronicznie/
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