
ZARZĄDZENIE NR  15/2023 

WÓJTA GMINY KROTOSZYCE  

z dnia 20 lutego 2023 r. 
 
 
w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Krotoszyce 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 
r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz.U. z 2022 r., 
poz.2240) zarządzam, co następuje:  
 

§ 1. Wyznaczam CYBER SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 

przy ulicy Ignacego Prądzyńskiego 155/9, 58-100 Świdnica, KRS: 0000800915,  

NIP 599-324-35-31 do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy 

Krotoszyce zwanym dalej ,,Koordynatorem’’. 

§ 2.1. Do zadań Koordynatora należy w szczególności: 
1)    wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie i korzystaniu z usług, świadczonych 
przez Jednostka organizacyjna, 

 2)    wsparcia pracowników Jednostki organizacyjnej w dostępie i korzystaniu z usług, 
świadczonych przez tę Jednostkę, przez osoby ze szczególnymi potrzebami,  

 3)  opracowania i koordynacji planów działań na rzecz poprawy dostępności Jednostki 
organizacyjnej, 

 4)  przygotowania budynków, zasobów cyfrowych, procedur i form komunikacji (obsługi) w celu 
umożliwienia obywatelom korzystania z usług, świadczonych przez Jednostkę organizacyjną, 

 5) zarządzania dostępnością cyfrową, architektoniczną i komunikacyjno-informacyjną we 
wszystkich głównych obszarach działalności Jednostki organizacyjnej, 

 6)     monitorowania dostępności usług świadczonych przez Jednostkę organizacyjną na rzecz 
osób ze szczególnymi potrzebami, 

 7)  udzielania wsparcia Jednostce organizacyjnej przy opracowywaniu raportu o stanie 
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu art. 11 ustawy z 
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami albo 
sprawozdania dotyczącego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w 
rozumieniu art. 12 w/w ustawy, 

 8)  udzielenia wsparcia Jednostce organizacyjnej w zakresie uzyskania certyfikatu dostępności,  
o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami  



2. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Krotoszyce do udzielenia 

niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji zadań, o których mowa  

w ust.1. 

 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.  

 
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 11/2022 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 15 lutego 2022 r. 

 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


