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Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami 

na rok 2022 

 

Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062 z późń.zm.) zwaną dalej „ustawą o dostępności” ustala się plan działania na rzecz poprawy 

zapewniania dostępności Urzędu Gminy Zawonia w Zawoni, zwanego w dalszej części Urzędem, osobom ze szczególnymi 

potrzebami: 

 

 

L.P. Planowane działania Sposób realizacji Osoba/ referat 

odpowiedzialny 

za realizację 

Przewidywany 

termin realizacji 

1. Zakup pętli indukcyjnej do 

punktu obsługi klienta na 

parterze budynku 

Po wykonaniu remontu parteru 

budynku i wyznaczeniu punktu obsługi 

klienta, zostanie zakupiona pętla 

indukcyjna 

Referat 

Organizacyjny 

do 31.12.2022 r.  

2. Szkolenie członków Zespołu ds. 

dostępności 

Przesłanie na e-mail materiałów 

szkoleniowych dla członków Zespołu 

Koordynator ds. 

dostępności  

Do 28.02.2022 r.  



3 
 

3. Wykonanie oznaczeń 

kontrastowych na drzwi 

wejściowe urzędu oraz do 

punktu ds. ewidencji ludności, 

dowodów osobistych i CEIDG 

Po wykonaniu remontu parteru 

budynku zostaną zakupione i 

zamontowane tablice kontrastowe 

Referat 

Organizacyjny  

Do 31.12.2022 r. 

4. Opracowanie procedury/ 

schematu postępowania do 

obsługi klientów z 

niepełnosprawnościami 

Procedury zawierać będą dobre 

praktyki oraz sposoby pomocy osobom 

ze szczególnymi potrzebami, które 

będą obsługiwane w Urzędzie Gminy 

Zawonia 

 

Koordynator ds. 

dostępności  

Do 28.02.2022 r.  

5. Audyt stanu zapewniania 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w 

zakresie dostępności 

informacyjno-komunikacyjnej 

Urzędu Gminy Zawonia po 

zakończonym remoncie 

Przeprowadzenie audytu 

wewnętrznego, pod kątem zgodności z 

art. 6 pkt 3 ustawy o dostępności (…) 

Koordynator ds. 

dostępności  

31.12.2022 r.  

6. Audyt stanu zapewniania 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w 

zakresie dostępności 

Przeprowadzenie audytu 

wewnętrznego, pod kątem zgodności z 

art. 6 pkt 1 ustawy o dostępności (…) 

Koordynator ds. 

dostępności 

31.12.2022 r. 
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architektonicznej Urzędu Gminy 

Zawonia po zakończonym 

remoncie 

7. Dokonanie diagnozy w zakresie 

dostępności alternatywnej w 

Urzędzie Gminy Zawonia Gminy 

Zawonia po skończonym 

remoncie parteru 

Wskazanie sposobów wsparcia osób 

ze szczególnymi potrzebami w 

niezbędnym zakresie poprzez: 

wykorzystanie możliwych/ 

alternatywnych rozwiązań  

Koordynator ds. 

dostępności  

31.12.2022 r.  

 

 

8.  Monitorowanie działalności 

podmiotów publicznych w 

zakresie zapewniania 

dostępności  

Kontrola zapewniania dostępności 

przez Urząd i jednostki organizacyjne 

Koordynator ds. 

dostępności i 

Zespół ds. 

dostępności 

W razie 

konieczności/ 

remontu 

9. Sporządzenie planu działania 

dla urzędu Gminy Zawonia na 

rzecz poprawy zapewniania 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata 2023 – 2024 

Opracowanie planu działania, 

przekazanie do zatwierdzenia przez 

Wójta Gminy Zawonia.  

Koordynator ds. 

dostępności  

30.11.2022 r. 

 

Wójt Gminy Zawonia 

Agnieszka Wersta 
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