
PLAN DZIAŁANIA URZĘDU GMINY PRZYRÓW NA RZECZ POPRAWY 

ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

NA LATA 2022–2025 

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku 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 ze zm.) ustala się plan 

działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

Lp. 

 

Zakres działalności 

Realizujący 

działania 

wynikające z 

art. 6 ustawy 

 

Sposób realizacji 

 

Termin 

1. 

 

Sporządzenie planu 

działania na rzecz poprawy 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

na lata 2022-2025. 

Koordynator 

do spraw 

dostępności 

 

• Opracowanie planu działania i 

przekazanie go do zatwierdzenia; 

• Publikacja planu działania na rzecz 

poprawy zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Przyrów. 

Marzec 

2022 r. 

2. Umożliwienie kontaktu  

z Urzędem Gminy osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami.  

Koordynator 

do spraw 

dostępności 

 

Informatyk 

• Udostępnianie na stronie BIP Urzędu 

Gminy zakładki w zakresie dostępności; 

• Udostępnienie na stronie internetowej 

BIP Urzędu Gminy Przyrów formularza 

wniosku do kontaktu. 

Realizacja  

w całym 

okresie 

działania 

3. 

 

 

 

 

Bieżąca analiza stanu 

obiektu Urzędu Gminy pod 

względem dostosowania do 

potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami 

wynikającymi z ustawy z 

dnia 19 lipca 2019r. o 

zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami.   

Koordynator 

do spraw 

dostępności 

 

Informatyk 

 

• Bieżąca analiza stanu budynku oraz 

pomieszczeń Urzędu Gminy. 

 

Realizacja  

w całym 

okresie 

działania  

4. Zapewnienie wzrostu 

świadomości wśród 

pracowników Urzędu w 

zakresie obsługi osób (w 

tym osób ze szczególnymi 

potrzebami). 

Koordynator 

do spraw 

dostępności 

• Bieżące monitorowanie aktualnych 

informacji i przepisów z zakresu 

dostępności; 

• Szkolenia dotyczące obsługi osób 

niepełnosprawnych dla pracowników 

mających bezpośredni kontakt  

z interesantami. 

Realizacja  

w całym 

okresie 

działania 

 



5. Działania w zakresie 

pozyskiwania środków 

zewnętrznych lub z budżetu 

Gminy Przyrów. 

Koordynator  

do spraw 

dostępności 

 

Osoba 

odpowiedzialna 

za prowadzenie 

spraw 

dotyczących 

inwestycji   

• Pozyskiwanie środków zewnętrznych lub 

zabudżetowanie;  

• Postępowanie z wyborem dostawcy; 

• Nadzór i koordynacja nad wykonaniem 

prac inwestycyjnych. 

2022-2025 

6.  Przyjmowanie uwag, opinii  

i sugestii. 

Koordynator ds. 

dostępności 

• Osoby ze szczególnymi potrzebami, ich 

opiekunowie i rodziny oraz inni mogą 

zgłaszać propozycje wprowadzania 

rozwiązań w zakresie dostępności w 

Urzędzie Gminy. 

Realizacja  

w całym 

okresie 

działania 

7. Szkolenie pracowników  

w zakresie dostępności.  

Koordynator  

do spraw 

dostępności 

• Organizacja szkoleń wewnętrznych oraz 

udział w szkoleniach zewnętrznych 

zgodnie z zapotrzebowaniem. 

Realizacja  

w całym 

okresie 

działania 

8. Monitorowanie działalności 

Urzędu, o której mowa w 

art. 14 ust. 2 ustawy w 

zakresie dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami 

do dostępności w zakresie: 

1. architektonicznym, 

2. cyfrowym, 

3. informacyjno-

komunikacyjnym. 

Koordynator  

do spraw 

dostępności 

 

 

• Przesyłanie 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 urzędu z udziałem 

specjalistów ds. informatyki, łączności 

ekspertów branży budowlanej, sanitarnej 

itp. 

Realizacja  

w całym 

okresie 

działania 

9. Zapewnienie dostępu 

alternatywnego oraz 

wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

Koordynator  

do spraw 

dostępności 

• Zapewnienie osobie ze szczególnymi po-

trzebami wsparcia innej osoby lub za-

pewnienie wsparcia technicznego,  

w tym wykorzystania technologii w za-

pewnieniu kontaktu telefonicznego, kore-

spondencyjnego lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej; 

• Zapewnienie dostępu alternatywnego w 

przypadkach, gdy z przyczyn niezależ-

nych, technicznych lub prawnych, Urząd 

nie będzie w stanie zapewnić dostępno-

ści osobie ze szczególnymi potrzebami. 

Realizacja  

w całym 

okresie 

działania 



10. Nawiązanie współpracy z 

tłumaczem języka 

migowego (w razie takiej 

konieczności). 

Koordynator 

do spraw 

dostępności 

• Zawarcie umowy na świadczenie usług 

tłumacza języka migowego w zakresie 

PJM, SJM polegającej na udzieleniu 

pomocy osobom z dysfunkcją słuchu 

podczas załatwiania spraw w Urzędzie 

Gminy Przyrów. 

Styczeń 

2022 r., 

Styczeń 

2023 r. 

11. Realizacja art. 30 Ustawy  

z 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

Koordynator  

do spraw 

dostępności 

• Opracowanie wzoru wniosku o 

zapewnienie dostępności. 

Grudzień 

2022 r. 

12. Sporządzenie Raportu o 

stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

zgodnie z art. 11 ustawy. 

Koordynator  

do spraw 

dostępności 

• Przekazanie sporządzonego Raportu do 

zatwierdzenia Wójtowi Gminy; 

• Publikacja Raportu na stronie 

podmiotowej BIP Urzędu. 

W 

terminach 

przewidzian

ych w art. 

11 ustawy 

 

 
Sporządził:         Zatwierdził:    

Koordynator ds. dostępności           Wójt Gminy Przyrów 

     Ewelina Wiśniewska                Robert Nowak 


