
Element planu Czas 
realizacji 

Niezbędne 
działania 

Osoba/komórka 
odpowiedzialna 

Koszt 

Dostępność architektoniczna 
Poprawa 

funkcjonujących już 
rozwiązań w zakresie 

zapewnienia informacji 
na temat rozkładu 
pomieszczeń w 

budynku, w sposób 
wizualny i dotykowy lub 

głosowy (w miarę 
możliwości) 

 

2023 r. 
 

-skonsultowanie 
możliwych do 
zastosowania 

rozwiązań z osobami z 
niepełnosprawnością 

wzroku, w celu wyboru 
optymalnych narzędzi 

z punktu widzenia 
potencjalnych 

zainteresowanych 
- rozważenie 

wprowadzenia 
rozwiązań, w tym 

możliwości /zakupu 
urządzeń 

umożliwiających 
zapewnienie w sposób 

zautomatyzowany 
informacji na temat 

rozkładu pomieszczeń 
w budynku, w którym 
mieści się siedziba 
Urzędu w sposób 

głosowy i dotykowy. 
 

Koordynator ds. 
dostępności w 

zakresie 
doradczym 

Do 30 000 zł 
w zależności 

od 
przyjętego 

rozwiązania 
 

Zapewnienie w miarę 
możliwości we 
współpracy z 

właścicielem budynku 
wyposażenia jednego 

zespołu wind w 
budynku, w którym 
mieści się siedziba 

Urzędu w informację 
głosową i 

dostosowanie 
wszystkich przycisków 
oraz oznaczenie ww. 
wind odpowiednim 

piktogramem w celu 
zwiększenia 

dostępności dla osób 
niewidomych 

 

2023 r. 
 

-opracowanie wspólnie 
z właścicielem 

budynku w którym 
mieści się siedziba 
Urzędu możliwości i 
sposobu wdrożenia 

zalecenia, 
- wyposażenie jednego 
zespołu wind (min. 1 
winda) w komunikaty 
głosowe ułatwiające 

poruszanie się osobom 
niewidomym oraz 

uzupełnienie oznaczeń 
części przycisków w 
języku Braile’a (m.in. 
przyciski alarmu oraz 

przytrzymania 
otwartych drzwi). 

 

Koordynator ds. 
dostępności  
w zakresie 
doradczym 

W zależności 
od 

przyjętego 
sposobu 
realizacji 

zalecenia. 
 

Zastosowanie 
wyróżnienia początku i 

końca wszystkich 
biegów schodowych 

 

2021 r. 
 

-opracowanie wspólnie 
z właścicielem 

budynku w którym 
mieści się siedziba 
Urzędu możliwości i 
sposobu wdrożenia 

zalecenia, 
- zastosowanie 

oznaczeń 
ułatwiających 

poruszanie się osobom 

Koordynator ds. 
dostępności w 

zakresie 
doradczym 

W zależności 
od 

przyjętego 
rozwiązania 

 



niewidomym i 
słabowidzącym . 

 

Wykonanie oznaczeń 
numeru każdego piętra 
widocznego zarówno 

dla osób 
poruszających się po 

budynku schodami, jak 
i windą. 

 

2023 r. 
 

opracowanie wspólnie 
z właścicielem 

budynku, w którym 
mieści się siedziba 
Urzędu możliwości i 
sposobu wdrożenia 

zalecenia, 

bardziej dostępnego 
sposobu oznakowania 
pięter, w szczególności 

istotnych z punktu 
widzenia osób 

poruszających się na 
wózkach osób 
niewidomych i 

słabowidzących – jako 
uzupełnienia do 

informacji głosowej 
prowadzonej przez 

pracownika recepcji. 
 

Koordynator ds. 
dostępności w 

zakresie 
doradczym 

 

 
Oznaczenie o zmiennej 
fakturze przy wejściu 

do budynku. 
 

2023 r. 
 

opracowanie wspólnie 
z właścicielem 

budynku, w którym 
mieści się siedziba 
Urzędu możliwości i 
sposobu wdrożenia 

zalecenia, 
• zastosowanie 

oznaczeń 
ułatwiających 

poruszanie się osobom 
niewidomym i 

słabowidzącym . 
 

Koordynator ds. 
dostępności w 

zakresie 
doradczym 

W zależności 
od 

przyjętego 
sposobu 
działania 

 

 
Wykonanie oznaczenia 

dróg ewakuacji w 
formie systemu 

wypukłych znaków 
(nakładki w alfabecie 

Braille’a na poręczach, 
tabliczki na drzwiach, 
oznaczenia schodów, 
ułatwiające poruszanie 

się po budynkach 
osobom 

słabowidzącym lub 
niewidomym). 

 

2021 r. 
 

Opracowanie sposobu 
oznaczania w we 

współpracy z 
ekspertami, 

• opracowanie 
wspólnie z 

właścicielem budynku, 
w którym mieści się 

siedziba Urzędu 
możliwości i sposobu 
wdrożenia zalecenia, 

• wykonanie 
stosownych oznaczeń. 

 

Koordynator ds. 
dostępności w 

zakresie 
doradczym 

Ok. 2000 zł. 
W zależności 

od 
przyjętego 

rozwiązania 
 

Zakup urządzeń 
służących do 

ewakuacji osób z 
niepełnosprawnościami 
(krzesło ewakuacyjne 

lub schdołaz) 

2021 r. 
 

Oszacowanie 
szczegółowych potrzeb 

-Zakup urządzenia 
przeszkolenie 
pracowników 

odpowiedzialnych za 

Koordynator ds. 
dostępności w 

zakresie 
doradczym 

 

Do 10 zł. 
zależności 

od 
przyjętego 

rozwiązania 
 



 ewakuację w zakresie 
procedur ewakuacji 

osób z 
niepełnosprawnościami 

 

Wprowadzenie do 
procedur ewakuacji 

zapisów dotyczących 
ewakuacji osób z 

niepełnosprawnościami 
 

2021 r. 
 

-Przygotowanie i 
wprowadzenie do 

procedur ewakuacji 
obowiązujących w 
urzędzie zapisów 

dotyczących ewakuacji 
osób z 

niepełnosprawnościami 
 

operacyjnych 
Koordynator ds. 
dostępności w 

zakresie 
doradczym 

Działanie 
bez 

kosztowe 
 

Dostępność cyfrowa 

Dostosowanie 
wszystkich 

dokumentów 
elektronicznych do 
wymagań ustawy z 

dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i 
aplikacji mobilnych 

podmiotów 
publicznych. 

 

Działanie 
ciągłe 

 

-wyznaczenie osoby 
lub osób w każdej 

komórce 
organizacyjnej, które 

będą czuwały nad 
dostosowaniem 

dokumentów 
elektronicznych do 

wymagań ustawowych. 
-przeprowadzenie 

szkolenia dla 
wyznaczonych osób z 
tworzenia dostępnych 

dokumentów 
elektronicznych. 

 

Osoby 
wyznaczone w 

komórkach 
organizacyjnych 
do pełnienia roli 
redaktorów we 
współpracy z 
informatykiem 

urzędu (w 
zakresie obsługi 
informatycznej) 
Koordynator ds. 
dostępności w 

zakresie 
doradczym 

Działanie 
bez 

kosztowe. 
 

Dostosowanie 
funkcjonalności stron 

intranetowych do 
wymagań ustawy z 

dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i 
aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych 
do standardu (WCAG 

2.1); 
 

2021 r. 
 

-oszacowanie 
szczegółowe 

możliwości i sposobu 
realizacji działania 

•wprowadzenie 
wszystkich 

funkcjonalności 
wymaganych 

przepisami ustawy z 
dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i 
aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych 
lub rozważenie 

uruchomienia nowej 
strony wewnętrznej z 

wykorzystaniem 
narzędzi 

informatycznych 
dostosowanych 

technologicznie do 
wymagań przepisów 
ustawy o dostępności 

cyfrowej 
-przeprowadzenie 

audytu WCAG strony 
po zakończeniu 

działań 

IT 
 

W zależności 
od 

przyjętego 
sposobu 
dziania. 

 



 

Dostępność informacyjno – komunikacyjna 
 

 
Umożliwienie kontaktu 

osobie 
głuchoniewidomej z 

pracownikami Urzędu 
za pomocą tłumacza – 
przewodnika (kontakt 

osobisty) 
 

Działanie 
ciągłe 

 

zapewnienie tłumacza 
– przewodnika dla 

osób 
głuchoniewidomych w 
Urzędzie na podstawie 

ustawy z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o 
języku migowym i 
innych środkach 

komunikowania się, 
poprzez wpisywanie do 

formularza 
zgłaszanych potrzeb 

opcji tłumacza – 
przewodnika 

-rozważenie zawarcia 
porozumienia w 

zakresie zapewnienia 
usług tłumacza 
przewodnika z 

podmiotem 
wspomagającym osoby 

głuchoniewidome 
 

Koordynator ds. 
dostępności w 

zakresie 
doradczym 

W ramach 
podpisanych 

umów 

Zwiększenie 
czytelności informacji 

umieszczanych w 
gablotach i na 

tabliczkach w siedzibie 
Urzędu 

 

2021 r. 
 

- powiększenie 
czcionki zapisu 

informacji 
-weryfikacja wysokości, 
na której umieszczone 

gabloty (czytelność 
treści dla osób 

poruszających się na 
wózkach) 

 

Koordynator ds. 
dostępności w 

zakresie 
doradczym 

Działanie 
bez 

kosztowe 
 

Pozostałe działania prowadzone zmierzające do poprawy dostępności jednostki 
 

Stworzenie procedury 
reakcji na wniosek o 

kontakt w formie jakiej 
oczekuje od Urzędu 

osoba ze szczególnymi 
potrzebami. 

 

Działanie 
ciągłe 

 

-stworzenie wzoru 
wniosku o kontakt w 

formie, której oczekuje 
osoba za szczególnymi 

potrzebami, 
-opracowanie i 

opisanie sposobu 
postepowania w 

przypadku otrzymania 
wniosku o zapewnienie 

dostępności. 
 

Koordynator ds. 
dostępności 

 

Działanie 
bez 

kosztowe 
 

Podnoszenie 
świadomości 

pracowników Urzędu 
na temat różnych 

rodzajów 
niepełnosprawności 

oraz właściwych 
zachowań w kontakcie 

Działanie 
ciągłe 

 

Szkolenia dla 
pracowników Urzędu 

oraz kierowników 
jednostek 

organizacyjnych 
 

Koordynator ds. 
dostępności w 

zakresie 
doradczym 

W zależności 
od 

przyjętego 
rozwiązania 

 



z osobami z 
niepełnosprawnością 

 

Realizacja wniosków o 
zapewnienie o 

dostępność 

Od 
września 
2021 r. 

 Koordynator we 
współpracy  

z kierownikami 
i dyrektorami 

jednostek 
organizacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 Wójt Gminy 

Józef Tęcza 


