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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 2/2022 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Pułtusku 

z dnia 25 stycznia 2022 roku 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  

NA LATA 2022-2023 

Na podstawie art. 14 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 zadania 

wynikające z art. 6 

ustawy 

Sposób realizacji Terminy 

1. 

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na lata 2022 – 2023 

Koordynator 

Opracowanie planu działania, 

o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt. 

2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami 

do 21 stycznia 2022 

2. 

Przedłożenie do zatwierdzenia Planu działania 

na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami nalata 

2022-2023 

Koordynator 

Zatwierdzenie przez Dyrektora 

Muzeum Regionalnego w Pułtusku 

Planu działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami na lata 

2022-2023 

do 25 stycznia 2022 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości Planu 

działania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata 2022-2023 

Koordynator 

Publikacja Planu działania na rzecz 

poprawy zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami 

na lata 2022-2023 na stronie BIP 

do 31 stycznia 2022 
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4.  

Dokonanie samooceny pod kątem sposobów 

dostosowania obiektów Muzeum Regionalnego 

w Pułtusku do minimalnych wymagań 

dotyczących dostępności 

Koordynator 

Aktualizacja deklaracji dostępności 

ze wskazaniem na wymagania w 

zakresie dostępności 

architektonicznej, cyfrowej i 

informacyjno-komunikacyjnej 

luty 2022 

5. 

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami 

do dostępności w zakresie: 

a) architektonicznym, 

b) cyfrowym, 

c) informacyjno-komunikacyjnym 

Koordynator wraz  

z wyznaczonymi 

pracownikami Muzeum 

Regionalnego  

w Pułtusku 

Przeszkolenie nowych pracowników 

w zakresie udzielania pomocy 

osobom ze szczególnymi potrzebami 

realizacja przez cały 

okres działania 

6. 

Umożliwienie osobom ze szczególnymi 

potrzebami korzystania z alternatywnego 

dostępu do obiektów w przypadku braku 

możliwości zapewnienia pełnego dostępu ze 

względu na ograniczenia techniczne i prawne 

Koordynator wraz  

z wyznaczonymi 

pracownikami Muzeum 

Regionalnego  

w Pułtusku 

• Wskazanie sposobów zapewnienia 

wsparcia osobom ze szczególnymi 

potrzebami w niezbędnym zakresie 

do tych osób poprzez np. 

wykorzystanie najnowszych 

technologii, zapewnienie 

pracownika bądź innej osoby do 

pomocy; 

• Umieszczenie stosownych 

informacji na stronie BIP 

realizacja przez cały 

okres działania 

7. 

Modernizacji strony internetowej Muzeum 

Regionalnego w Pułtusku pod kontem jej 

dostępności dla osób ze szczególnymi 

potrzebami 

Koordynator wraz  

z wyznaczonym 

pracownikiem Muzeum 

Regionalnego  

w Pułtusku oraz  

we współpracy  

z informatykiem 

• Podejmowanie działań mających 

na celu udoskonalanie strony 

internetowej Muzeum 

Regionalnego w Pułtusku dla osób 

ze szczególnymi potrzebami; 

• Przeszkolenie pracowników w 

zakresie dodawania nowych treści 

w sposób dostępny dla osób ze 

szczególnymi potrzebami 

realizacja przez cały 

rok 

8. 

Monitorowanie działalności Muzeum 

Regionalnego w Pułtusku w zakresie 

zapewnienia dostępności osobom ze 

Koordynator 
• Podejmowanie działań mających 

na celu usuwanie barier 

i zapobieganie ich powstawaniu; 

realizacja przez cały 

rok 
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szczególnymi potrzebami, w tym dostępu 

alternatywnego 
• Prowadzenie wykazu dotyczącego 

przypadków konieczności 

zapewnienia dostępu 

alternatywnego w Muzeum 

Regionalnym w Pułtusku; 

9. 

Dokonanie analizy stanu nowych obiektów 

Muzeum Regionalnego w Pułtusku pod 

względem dostosowania ich architektury oraz 

rozwiązań w zakresie informacyjno-

komunikacyjnym do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami wynikającymi z 

ustawy 

Koordynator we 

współpracy ze 

wskazanymi 

pracownikami Muzeum 

Regionalnego  

w Pułtusku 

• Przegląd stanu dostosowania 

nowych obiektów względem osób 

ze szczególnymi potrzebami w 

zakresie architektonicznym i 

informacyjno-komunikacyjnym; 

• Opracowanie alternatywnej 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami; 

maj – czerwiec 2022 

10. 

Dostosowanie obiektów Muzeum 

Regionalnego w Pułtusku dla osób ze 

szczególnymi potrzebami  

Koordynator 

• Przegląd obiektów w celu 

dokonania oceny dostosowania 

obiektów dla osób ze szczególnymi 

potrzebami do obowiązujących 

przepisów; 

• Modernizacja wystaw stałych 

poprzez dodanie czytników QR 

zapewniających odbiór 

prezentowanych treści przez osoby 

ze szczególnymi potrzebami; 

• Przeprowadzenie oceny 

możliwości przebudowy schodów 

do obiektu przy ul. Rynek 36. 

realizacja przez cały 

okres działania 

 

 

Sporządził: Paulina Biernacka - Koordynator do spraw dostępności w Muzeum Regionalnym w Pułtusku  


