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Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Zaniemyśl na rok 2022. 

 

Lp. Zakres działalności 
 

Sposób realizacji 
 

Termin realizacji 
 

1.  Monitorowanie 
działalności Urzędu Gminy 
Zaniemyśl, o której mowa 
w art. 14 ust. 2 pkt 3 
ustawy w zakresie 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Przesyłanie możliwymi środkami 
komunikacji niezbędnych 
informacji w zakresie 
potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami, w tym: 

a) podejmowanie działań 
mających na celu usuwanie 
barier i zapobieganie ich 
powstawaniu, 
b) prowadzenie bezpośrednich 
spotkań i opracowywanie 
rekomendacji  
w zakresie poprawy dostępności. 

Realizacja 
w całym okresie 
działalności 

2.  Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami 
w zakresie: 
- architektonicznym, 
- cyfrowym, 
- informacyjno-
komunikacyjnym. 

Podanie do publicznej 
wiadomości na BIP Urzędu 
Gminy Zaniemyśl danych 
kontaktowych podmiotów 
wspierających osoby ze 
szczególnymi potrzebami. 

Realizacja 
w całym okresie 
działalności 

3.  Aktualizacja procedur 
obowiązujących w 
Urzędzie Gminy Zaniemyśl 

Dokonanie przeglądu procedur  
w szczególności: 
a) zlecania lub powierzania 
zadań publicznych, 
b) udzielania zamówień 
publicznych pod kątem 
dostosowania ich do zasady 
zapewniania dostępności 
zgodnie z art. 6 ustawy w 
zakresie 

Realizacja 
w całym okresie 
działalności 



zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami, 
c) ewakuacji z budynków, 
d) obsługi osób ze szczególnymi 
potrzebami, 
e) redagowania pism w języku 
łatwym do czytania (ETR). 

4.  Analiza organizacji Urzędu 
Gminy Zaniemyśl pod 
względem dostosowania 
do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami 
wynikającymi z przepisów 
ustawy. 

Przegląd organizacji Urzędu 
Gminy Zaniemyśl w zakresie 
architektonicznym, 
cyfrowym i informacyjno- 
komunikacyjnym. 

II kwartał 

5.  Aktualizacja potrzeb  
w zakresie wdrażania  
i realizacji ustawy w 
budynku Urzędu Gminy 
Zaniemyśl. 

Wykonanie analizy potrzeb. II kwartał   

6.  Dostosowanie 
architektoniczne 

Zorganizowanie miejsca dla 
rodzica/opiekuna z dzieckiem  
w Biurze Obsługi Klienta w 
Urzędzie Gminy Zaniemyśl. 

III kwartał 

7.  Upowszechnianie wiedzy 
wśród pracowników 
Urzędu Gminy Zaniemyśl 
w zakresie zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
podczas obsługi klientów 
urzędu. 

Przeprowadzenie szkolenia dla 
pracowników Urzędu Gminy 
Zaniemyśl w zakresie 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami, zasad postępowania 
i savoir vivre w kontaktach  
z osobami ze szczególnymi 
potrzebami. 

III kwartał 

8.  Dostosowanie 
informacyjno-
komunikacyjne 

Zakup usługi tłumacza języka 
migowego. 

IV kwartał 

9.  Dostosowanie 
informacyjno-
komunikacyjne 

Oznaczenie użytkowanych miejsc 
w Urzędzie Gminy Zaniemyśl 
przez klientów ze szczególnymi 
potrzebami. 

IV kwartał 

10.  Sprawozdawczość Opracowanie sprawozdania dla 
Wójta Gminy Zaniemyśl z działań 
prowadzonych w 2022 r. na rzecz 
dostępności.  

IV kwartał 

11.  Planowanie Przegląd działań koniecznych do 
podjęcia w 2023 r. na rzecz 
poprawy dostępności, a także 

IV kwartał 



opracowanie planu działania na 
rzecz poprawy dostępności w 
2023 r. zgodnie z ustawą o 
zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami.  

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) 

 

Odpowiedzialny za realizację: 

Koordynator ds. dostępności  

M. Strugarek 

 

 

 


