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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM
ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2021 – 2025
Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020r. O zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1062 z późn. zm.)
przyjmuje się: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami.
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