
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI 

POTRZEBAMI PRZEZ URZĄD GMINY POŚWIĘTNE NA LATA 2021 - 2024 



 

 

Lp. Działanie 
Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 
Sposób realizacji działania Czas realizacji Koszt 

1. Zmiana Regulaminu naboru na 

wolne stanowiska urzędnicze, 

w tym kierownicze stanowiska 

urzędnicze w Urzędzie. 

Uwzględnienie zapisów 

dotyczących Uwzględnić OzN. 

 

Dział Kadr  

przy współpracy 

Koordynatora ds. 

dostępności 

• opracowanie wzoru zapisów, 

• opracowanie ostatecznej wersji 

dokumentu, 

• zatwierdzenie dokumentu przez 

decydenta, 

• wdrożenie regulaminu (upublicznienie  

w BIP, poinformowanie pracowników 

Urzędu) 

grudzień 2021 r. bez kosztowo 

2. Wprowadzenie standardów 

obsługi osób ze szczególnymi 

potrzebami w Urzędzie      . . 

Koordynator ds. 

dostępności 

• opracowanie wzoru zapisów, 

• opracowanie ostatecznej wersji 

dokumentu, 

• zatwierdzenie dokumentu przez 

decydenta, 

• wdrożenie regulaminu (upublicznienie  

w BIP, poinformowanie pracowników 

Urzędu) 

grudzień 2021 r. bez kosztowo 



 

 

3. Wprowadzenie procedury 

Ewakuacja z budynku.  

Uwzględnić OzN  

w planach/procedurach 

ewakuacji budynku urzędu. 

Stanowisko  ds. 

ppoż.   

przy współpracy 

Koordynatora ds. 

dostępności 

• opracowanie wzoru zapisów, 

• opracowanie ostatecznej wersji 

dokumentu, 

• zatwierdzenie dokumentu przez 

decydenta, 

• wdrożenie regulaminu (upublicznienie  

w BIP, poinformowanie pracowników 

Urzędu) 

grudzień 2021 r. bez kosztowo 

4. Zmiana regulaminu 

postępowania przy udzielaniu 

zamówień publicznych  

w Urzędzie Uwzględnić 

kwestie dostępności i 

uniwersalnego projektowania 

w procedurach dot. zamówień 

publicznych. 

Referat Inwestycji 

i Rozwoju przy 

współpracy 

Koordynatora ds. 

dostępności 

• opracowanie wzoru zapisów, 

• opracowanie ostatecznej wersji 

dokumentu, 

• zatwierdzenie dokumentu przez 

decydenta, 

• wdrożenie regulaminu (upublicznienie  

w BIP, poinformowanie pracowników 

Urzędu) 

grudzień 2021 r. bez kosztowo 



 

 

5. Zapewnienia dostępu 

alternatywnego dla osób ze 

szczególnymi potrzebami  

w Urzędzie. 

Koordynator ds. 

dostępności 

• opracowanie wzoru zapisów, 

• opracowanie ostatecznej wersji 

dokumentu, 

• zatwierdzenie dokumentu przez 

decydenta, 

• wdrożenie regulaminu (upublicznienie  

w BIP, poinformowanie pracowników 

Urzędu) 

grudzień 2021 r. bez kosztowo 

6. Instalacja widny/urządzenia 

dźwigowego/platformy/pochylni 

w Urzędzie dla OzN. 

Koordynator ds. 

dostępności 

• środki zewnętrzne, 

• budżet gminy 

 

grudzień 2024 r. 150 - 250 tys.  

7.  Wykonanie WC dla  OzN. Koordynator ds. 

dostępności 

• środki zewnętrzne, 

• budżet gminy  

grudzień 2024 r. 100 -150 tys.  



 

 

8.  Montaż pętli indukcyjnej  

w Urzędzie. 

Koordynator ds. 

dostępności 

• udział w projekcie Samorząd bez 

barier, współfinansowanym przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – 

Priorytet II Efektywne polityki publiczne 

na rynku pracy, gospodarki i edukacji; 

Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi 

administracyjne, 

 

2021 r. / 2022 r.  bez kosztowo  

9.  Usługa Mobilnego Urzędnika.  Koordynator ds. 

dostępności 

• udział w projekcie „Mobilny urzędnik. 

Poprawa dostępności usług 

publicznych dla mieszkańców o 

szczególnych potrzebach” Nr projektu: 

POWR.04.03.00-00-0134/18 

od lutego 2021 r.  bez kosztowo 

 

 


