
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021 rok 
 
Na podstawie art. 14 w związku z art. 6ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r. poz. 1696 ze zmianami) 
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.  Upowszechnienie danych 
kontaktowych osoby 
wyznaczonej do pełnienia 
funkcji koordynatora do 
spraw dostępności 
Urzędu oraz informacji o 
zakresie zadań 

Koordynator  Publikacja informacji na stronach 
internetowych : 

 https://ugstromiec.pl/ 

 https://ugstromiec.naszbip.pl/ 
 

Marzec 2021 

2.  Przygotowanie planu 
działania na rzecz 
poprawy dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami na 2021 rok 

Koordynator 
przy współpracy 
powołanego 
zespołu ds. 
dostępności 

 Opracowanie Planu działania,  
 Przekazanie do zatwierdzenia 

Wójtowi Gminy , 
 Publikacja Planu działania na 

stronie podmiotowej BIP 
Urzędu 

Marzec 2021 

3.  Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami 

do dostępności w 
zakresie: 

 architektonicznym 

 cyfrowym 
 informacyjno-

komunikacyjnym 

Koordynator 
Administrator 

Systemu 
Informatycznego 

Udostępnienie w BIP Urzędu danych 
adresowych i kontaktowych 

podmiotów wspierających osoby ze 
szczególnymi potrzebami, 
wynikającymi z zapisów art. 6 

ustawy: 
- dostosowywanie strony 

internetowej do standardu WCAG 
2.1: dodawanie opisów 

alternatywnych do plików 
graficznych, dodawanie informacji w 

plikach możliwych do odczytania 
maszynowego, 

- zapewnienie informacji w zakresie 
rozkładu pomieszczeń w budynku: 

umieszczenie na każdej kondygnacji 
informacji graficznej o rozkładzie 

pomieszczeń z oznaczeniem 
kontrastowym konturów 

pomieszczeń, 

w całym 
okresie 

działania 

https://ugstromiec.pl/
https://ugstromiec.naszbip.pl/


- oznaczenie kontrastowe schodów 
zewnętrznych i wewnętrznych w 
urzędzie  

- oznakowanie kontrastowe 
włączników świateł i klamek drzwi   

- obniżenie do wysokości 70 cm 
części lady Punktu Obsługi 

Interesanta 
- umieszczenie tabliczki 

informacyjnej z zakresem usług ( 
możliwość wejścia do budynku z 

psem asystującym, możliwości 
odczytania materiałów w formie 
tekstu łatwego do odczytania i 
rozumienia oraz odczytania plików 
niedostępnych, dostępności i formie 
dostępu tłumacza PJM 
- zapoznanie pracowników urzędu z 
procedurą obsługi osób ze 
szczególnymi potrzebami  
- zapewnienie na wniosek dostępu 
online do usługi tłumacza języka 
migowego 
- zamontowanie pętli indukcyjnej 

4.  Analiza stanu obiektu 
Urzędu Gminy  pod 

względem dostosowania 
do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami 
wynikającymi z przepisów 

ustawy 
 

Koordynator 
Administrator 

Systemu 
Informatycznego 

Zespół ds. 
dostępności 

Przegląd stanu dostosowania 
obiektu w aspekcie dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami 
w zakresie architektonicznym, 

cyfrowym i informacyjno-
komunikacyjnym 

Październik 
2020r. 

5.  Dokonanie samooceny 
pod kątem sposobów 

dostosowania 
administrowanego 

obiektu Urzędu Gminy  
do minimalnych 

wymagań dotyczących 
dostępności 

Koordynator Sporządzenie deklaracji dostępności 
ze wskazaniem na wymagania w 

zakresie dostępności: 

 architektonicznej,  

 cyfrowej 

 informacyjno-
komunikacyjnej, wynikające z 

art. 6 ustawy 
 

 
 

 
Zamieszczenie na głównej stronie 

internetowej deklaracji dostępności. 
 

 czerwiec -2020 
(publikacja 

pierwszej 
deklaracji w 

BIP, oraz 
zamieszczenie 

na głównej 
stronie urzędu 

i modyfikacje 
deklaracji w 

BIP – marzec 
2021r. 
 
marzec 2021r. 



 

6.  Ustalenie działań na rzecz 
poprawy dostępności w  
zakresie : 
- zapewnienia 
dostępności 
architektonicznej 
- zapewnienia 
dostępności 
informacyjno-
komunikacyjnej, 
- zapewnienia 

dostępności 
alternatywnej 

Koordynator 
Administrator 
Systemu 
Informatycznego 
 
Zespół ds. 
dostępności 

Przygotowanie propozycji realizacji 
zadań na rzecz poprawy dostępności 
 i przedstawienie Wójtowi w celu 
jego weryfikacji  
- zapewnienia dostępności 
architektonicznej 
- zapewnienia dostępności 
informacyjno-komunikacyjnej, 
- zapewnienia dostępności 
alternatywnej 

do 31 maja 
2021r. 

7.  Monitorowanie 
działalności Urzędu, o 

której mowa w art. 14  
ustawy w zakresie 
zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator  Przesyłanie pracownikom 
urzędu możliwymi środkami 

niezbędnych informacji w 
zakresie potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, 

 Podejmowanie działań 
mających na celu usuwanie 
barier i zapobieganie ich 

powstawaniu,  
 Prowadzenie bezpośrednich 

spotkań w siedzibie z 
udziałem specjalistów ds. 
informatyki, łączności, 

ekspertów branży 
budowlanej, sanitarnej itp. i 

opracowywanie rekomendacji 
w zakresie poprawy 
dostępności 

realizacja w 
całym okresie 

działania 
koordynatora 

8.  Przegląd procedur do 
potrzeb osób ze 
szczególnymi 

potrzebami: 
- dot. zatrudnienia 

- dot. obsługi klienta 
- dot. ewakuacji z 
budynku 

- dot. zamówień 
publicznych  

- dot. dostępu 
alternatywnego 

Pracownicy 
merytoryczni 

Przygotowanie procedur z 
uwzględnieniem potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami 

do 31 maja 
2021r. 

9.  Uzyskanie danych 
zbiorczych do raportu 

Koordynator Uzyskanie danych o stanie 
zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

marzec 2021r. 



10.  Sporządzenie Raportu o 

stanie zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, 

zgodnie z art. 11 ustawy 

 Koordynator  Przekazanie sporządzonego 

Raportu do zatwierdzenia 
Wójtowi Gminy  

 Publikacja Raportu na stronie 

podmiotowej BIP Urzędu 

w terminach 

przewidzianych 
w art. 11 
ustawy 

11.  Dostosowywanie strony 

internetowej i BIP do 
standardów dostępności 

cyfrowej  

Koordynator Zamieszczanie materiałów 

opracowanych pod kątem 
dostępności cyfrowej 

 
Przegląd i  aktualizacja  deklaracji 
dostępności stron internetowych 

urzędu  zgodnie z art. 11 ustawy o 
dostępności cyfrowej. 

realizacja w 

całym okresie 
działania 

 

do dnia 31 
marca każdego 
roku  oraz 

niezwłocznie w 
każdym 

przypadku gdy 
strony 

internetowe  
ulegną 

zmianom 
mającym 

wpływ na jej 
dostępność 
 

12.  Monitorowanie 
działalności szkół 

podstawowych – 
jednostek podległych pod 

kątem dostępności dla 
osób ze szczególnymi 
potrzebami  

Koordynator 

Zespół ds. 
dostępności 

Inspektor ds. 
Oświaty  

Przegląd dostosowania szkół do 
potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami 

II kwartał 
2021r.  

13.  Ustalenie harmonogramu 

działań na rzecz poprawy 
dostępności oraz 

określenie środków 
finansowych w budżecie 
na realizację zadań  

Wójt 
Sekretarz 

Skarbnik 
Zespół ds. 

dostępności 

Zapewnienie środków finansowych 

w budżecie gminy, ustalenie 
priorytetów realizacji zadań w 

zakresie poprawy dostępności 

do 31 maja 

2021r. 

 
 

          Wójt 
         /-/ Krzysztof Stykowski 

 
 

 
Sporządziła: 
Koordynatorka ds. Dostępności  
Magdalena Dawidowska 
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