
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

 na lata 2022-2024  Urząd Gminy w Rząśni.  
 

      

 Na podstawie art. 14 pkt 5 w zawiązku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.   

 

Lp. Stan obecny Realizujący zadania 
wynikające z art. 6 

ustawy 

Planowana działalność Termin realizacji 

1.  Analiza aktualnego planu działania na rzecz 
poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024. 

Koordynator   

Administrator systemów 
informatycznych 

• Bieżąca aktualizacja planu działania na 
rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami na lata 2022-2024 i lata 
następne. 

• Przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi 
Gminy 

• Publikacja Planu działania na stronie 
podmiotowej BIP 

Realizacja w całym 
okresie 
obowiązywania  planu 
działania   

2.  Bieżąca aktualizacja w BIP danych adresowych i 
kontaktowych podmiotów wspierających osoby 
ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z 
zapisów art. 6 ustawy.  

Stworzenie dostępnej strony www urzędu 
zgodnej ze standardem WCAG 2.1 

Stworzenie dostępnego BIP zgodnego ze 
standardem WCAG 2.1 

Koordynator  

Administrator Systemu 
Informatycznego 

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami 
do dostępności w zakresie:  

• architektonicznym  

• cyfrowym  

• informacyjno - komunikacyjnym 

Realizacja w całym 
okresie bowiązywania  
planu działania   



3.  Przegląd stanu dostosowania Urzędu w 
aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie architektonicznym, 
cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. 

Koordynator 
Administrator Systemu 
Informatycznego 

Analiza stanu obiektu Urzędu Gminy i strony 
BIP Urzędu pod względem dostosowania do 
potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami 
wynikającymi z przepisów ustawy. 

Realizacja w całym 
okresie 
obowiązywania  planu 
działania   

4.  Analiza deklaracji pod względem dostępności 
ze wskazaniem na wymagania w zakresie 
dostępności architektonicznej, cyfrowej i 
informacyjno-komunikacyjnej, wynikające z 
art. 6 ustawy. 

Koordynator Dokonanie samooceny pod kątem sposobów 
dostosowania administrowanego obiektu 
Urzędu Gminy  do wymagań dotyczących 
dostępności. 

Realizacja w całym 
okresie 
obowiązywania  planu 
działania   

5.  Podejmowanie działań mających na celu 
usuwanie barier i zapobieganiu ich 
powstawaniu. 

Koordynator  Podejmowanie działań zmierzających  do 
poprawy dostępności usług w urzędzie do 
potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami 
wynikających z przepisów ustawy -w aspekcie 
dostępności  w zakresie architektonicznym, 
cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym 
poprzez zakup, zlecenie prac, 
usług/instalacji/montażu: 

•  Pętli indukcyjnej stacjonarnej do 150 m 

• Tablet urządzenie przenośne z 
dostępem do tłumacza języka 
migowego  

• Usługa tłumacza języka migowego 
online instalacja usługi 

• Kontrastowe oznaczenie drzwi 
wykonanych z przezroczystych 
materiałów 

• Ramki do podpisów 

• Tabliczki przydrzwiowe z wypukłym 
oznaczeniem nr pokoju, opisem w 

Realizacja w całym 
okresie 
obowiązywania  planu 
działania   



alfabecie Braill’a i kodem QR - projekt 
+montaż 

• Lupy optyczne 

• Stworzenie dostępnej  strony www    
urzędu zgodnej ze standardem WCAG 
2.1 wraz z migracją treści 

• Dostępny BIP zgodny ze standardem 
WCAG 2.1 

• Poprawa zapewnienia dostępności 
osób ze szczególnymi problemami w 
tym problemami poznawczymi nastąpi 
poprzez odpowiednie przygotowanie 
pracownika uczestniczącego w 
obsłudze klienta w obszarze 
informacyjno-komunikacyjnym oraz na 
przygotowaniu wybranych 
dokumentów w tekście łatwym do 
czytania ETR  

• Oznaczenie miejsc postojowych dla 
osób niepełnosprawnych wraz z 
malowaniem powierzchni miejsca 
postojowego 

• Stojaki dla rowerów zgodne z 
dostępnością  

• Zamontowanie przewijaka dla dziecka 

• Tyflomapa mała wisząca 
 

6. Uwzględnienie uwag odnoszących się do 
stwierdzonych istniejących przeszkód w 
dostępności 

Koordynator Uzyskanie danych zbiorczych do raportu Realizacja w całym 
okresie realizacji planu 
działania 

http://www.urzędu/
http://www.urzędu/


7. 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. 

Realizacja w całym 
okresie  realizacji 
planu działania  

 

 

 

 

Data sporządzenia: 28 stycznia 2022 r.   

 

Koordynator ds. dostępności 

(-) Katarzyna Rakowiecka 

 

 

Wójt Gminy Rząśnia 

( -) Tomasz Stolarczyk 

 

 

 

 


