
Sławomir Myszkowski - referent  

koordynator do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-

komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Jodłowa 

 
Urząd Gminy Jodłowa 

39-225 Jodłowa 1A 

tel. 14 630 20 17 lub 14 630 20 01 wew. 117 

 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno- 

komunikacyjnej należy realizacja zadań określonych w ustawie z dnia  19 lipca 2019 r.  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. poz. 1696 z 

późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”, a w szczególności:  

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wójta  

    Gminy Jodłowa, w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej, 

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia  

    dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Wójta Gminy Jodłowa, w części  

    dotyczącej dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, zgodnie  

    z wymaganiami określonymi w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy, 

3) monitorowanie działalności Wójta Gminy Jodłowa w zakresie zapewnienia dostępności  

     architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, 

4) przygotowywanie, przy współpracy koordynatora do spraw dostępności cyfrowej, raportów   

    o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ich  

    przekazywanie i publikowanie zgodnie z art. 11 ust. 1-4 ustawy, 

5) przedstawianie Wójtowi Gminy Jodłowa bieżących informacji o podejmowanych  

    działaniach z zakresu realizowanych zadań.  

 

 

Mariusz Starzec – informatyk 

koordynator do spraw dostępności cyfrowej w Urzędzie Gminy Jodłowa 

 
Urząd Gminy Jodłowa 

39-225 Jodłowa 1A 

tel. 14 630 20 07   lub 14 630 20 01 wew. 107 

 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności cyfrowej należy realizacja zadań 

określonych w ustawie, a w szczególności:  

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wójta 

     Gminy Jodłowa, w zakresie dostępności cyfrowej, 

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia  

    dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Wójta Gminy Jodłowa, w części  

    dotyczącej dostępności cyfrowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 pkt 2  

    ustawy,         

3) monitorowanie działalności Wójta Gminy Jodłowa w zakresie zapewnienia dostępności  

    cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami, 

4) przygotowywanie, przy współpracy koordynatora do spraw dostępności architektonicznej  

     i informacyjno-komunikacyjnej, raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze  

     szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ust. 1-3  ustawy, 

5) przedstawianie Wójtowi Gminy Jodłowa bieżących informacji o podejmowanych  

    działaniach z zakresu realizowanych zadań.  


