
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 
 
Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 z dnia 19 lipca 2019 ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2019 r. poz. 1696, z późn. 
zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 
 

L.p.  Zakres działalności  Realizujący zadania 
wynikające z art.6 
ustawy  

Sposób realizacji  Terminy  

1 Zapewnienie ciągłości w 
dostępności cyfrowej 
zgodnie z ustawą o 
dostępności cyfrowej- 
analiza stanu 
zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami w zakresie 
dostępności cyfrowej. 

- koordynator wraz z 
zespołem ds. 
dostępności 

Monitoring strony 
internetowej BIP, 
strony www pod 
względem dostępności 
dla osób ze 
szczególnymi 
potrzebami zgodnie z 
przepisami ustawy, o 
dostępności cyfrowej 
stron internetowych. 

2022-2023 

2 Bieżące zapewnienie 
obsługi Klienta z 
wykorzystaniem 
środków wspierających 
komunikowanie się, o 
których mowa w art. 3 
pkt 5 ustawy z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o języku 
migowym i innych 
środkach 
komunikowania się  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 
1824) . 

- koordynator wraz z 
zespołem ds. 
dostępności 

Wykorzystanie 
zdalnego dostępu On-
line do usługi tłumacza 
przez strony 
internetowe i aplikacje- 
wspieranie osób ze 
szczególnymi 
potrzebami w zakresie 
dostępności do 
informacji za 
pośrednictwem wideo 
tłumacza języka 
migowego. 

2022-2023 

3 Zapewnienie na stronie 
internetowej danego 
podmiotu informacji o 
zakresie jego 
działalności - w postaci 
elektronicznego pliku 
zawierającego tekst 
odczytywalny 
maszynowo, nagrania 
treści w polskim języku 
migowym oraz 
informacji w tekście 
łatwym do czytania- 
zamieszczenie na 
stronie internetowej 
informacji o działalności 

- koordynator wraz z 
zespołem ds. 
dostępności 

Pozyskanie środków 
zewnętrznych na 
zapewnienie 
tłumaczenia (usługa 
tłumacza), 
przeprowadzenie 
postępowania na 
wybór wykonawcy, 
któremu zlecone 
zostanie kompleksowe 
wykonanie czynności. 

 

2022-2023 

4 Zapewnienie informacji 
na temat rozkładu 
pomieszczeń w 

- koordynator wraz z 
zespołem ds. 
dostępności 

Pozyskanie środków 
zewnętrznych na 
zapewnienie 

2022-2023 



budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i 
dotykowy lub głosowy- 
montaż urządzenia o 
rozkładzie 
pomieszczeń- infokiosk/ 
ewentualnie tyflomapy z 
informacją pisaną 
brajlem. 

urządzenia, 
przeprowadzenie 
postępowania na 
wybór dostawcy, 
któremu zlecone 
zostanie kompleksowe 
wykonanie prac / 
dostawa. 

5 Instalacja urządzeń lub 
innych środków 
technicznych do obsługi 
osób słabosłyszących, 
w szczególności pętli 
indukcyjnych, systemów 
FM lub urządzeń 
opartych o inne 
technologie, których 
celem jest 
wspomaganie słyszenia- 
system wspomagający 
słyszenie FM. 

- koordynator wraz z 
zespołem ds. 
dostępności 

Pozyskanie środków 
zewnętrznych na 
zapewnienie 
niezbędnego 
urządzenia, 
oprzyrządowania, 
przeprowadzenie 
postępowania na 
wybór dostawcy, 
któremu zlecone 
zostanie kompleksowe 
wykonanie prac / 
dostawa. 

2022-2023 

6 Zapewnienie wolnych 
od barier poziomych i 
pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych 
budynków-modernizacja 
wejścia głównego do 
budynku urzędu 
(podjazd, schody) wraz 
z hallem głównym 
(posadzka). 
Przystosowanie podłoża 
pod powierzchnie 
antypoślizgowe oraz 
zakup i ułożenie 
powierzchni  
antypoślizgowych w 
wymienionych ciągach 
komunikacyjnych (w tym 
dostawa, zakup i 
montaż poręczy i 
uchwytów w ciągach 
komunikacyjnych). 

- koordynator wraz z 
zespołem ds. 
dostępności 

Pozyskanie środków 
zewnętrznych na 
zapewnienie 
wykonania 
niezbędnych prac, 
przeprowadzenie 
postępowania na 
wybór wykonawcy, 
któremu zlecone 
zostanie kompleksowe 
wykonanie prac / 
dostawa. 

2022-2023 

7 Instalacja urządzenia 
przywoławczego – 
montaż domofonu 
(dzwonka 
przywoławczego) w 
ramach modernizacji 
wejścia głównego do 
budynku urzędu, 
mającego na celu 
zapewnienie 

- koordynator wraz z 
zespołem ds. 
dostępności 

Pozyskanie środków 
zewnętrznych na 
zapewnienie 
wykonania 
niezbędnych prac, 
przeprowadzenie 
postępowania na 
wybór wykonawcy, 
któremu zlecone 
zostanie kompleksowe 

2022-2023 



dodatkowego wsparcia 
(asysty) dla osób ze 
szczególnymi 
potrzebami. 

wykonanie prac / 
dostawa. 

8 Zapewnienie wolnych 
od barier poziomych i 
pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych 
budynków poprzez 
wykonanie oznakowani 
pionowych i poziomych 
miejsc parkingowych 
przy nowej siedzibie 
jednostek 
organizacyjnych 
(Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna, 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie) 

- koordynator wraz z 
zespołem ds. 
dostępności 

Pozyskanie środków 
zewnętrznych na 
zapewnienie 
wykonania 
niezbędnych prac, 
przeprowadzenie 
postępowania na 
wybór wykonawcy, 
któremu zlecone 
zostanie kompleksowe 
wykonanie prac. 

2022-2023 

 
   


