
 
 
                  PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOST ĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2023  
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 2019 r. poz. 
1696 ze zmianami) ustala si ę plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
 

sporządziła: Anna Szalej-John   1 
koordynator ds. dostępności 
 

 
LP 
 

Zakres działalności 

Realizujący 
zadania 
wynikające z art. 
6 ustawy 

                                    Sposób realizacji                Termin realizacji 

1. Podanie do publicznej 
wiadomości danych 
kontaktowych osoby 
wyznaczonej do pełnienia 
funkcji koordynatora do 
spraw dostępności Urzędu 
oraz informacji o zakresie 
zadań 

Burmistrz Miasta 
Piechowice  

Zarządzenie Burmistrza Miasta Piechowice 
Z dnia 23 września 2020 r.  

http://piechowice.bip.pbox.pl/public/ 
23 września 2020 r. 

2.  Dostosowanie i aktualizacja 
szablonu serwisu BIP do 
wymogów Rozporządzenia o 
dostosowaniu stron do WCAG 
2.1 na poziomie AA   

Koordynator 
Administrator 
Systemu 
Informatycznego 

Zlecenie firmie MAXUS ( maxus.com.pl) autorowi systemu 
BIP  

            30 wrzesień 2020 r. 

3. Przygotowanie planu działania 
na rzecz poprawy dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust.2 
pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu 
dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 
2020-2021  

             Do 30 listopada 2020 r. 

4. Dokonanie samooceny pod 
kątem dostosowania budynku 
Urzędu Miasta w 
Piechowicach do minimalnych 
wymagań dotyczących 
dostępności  

Koordynator Sporządzenie deklaracji dostępności za wskazaniem na 
wymagania w  wymiarze architektonicznym, cyfrowym, 
komunikacyjnym wynikające z zapisów art.6 ustawy  

          Do 30 listopada 2020 r. 

5. Analiza w zakresie 
zapewnienia dostępności 
alternatywnej w Urzędzie w 

Koordynator Analiza w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w 
Urzędzie w przypadku braku możliwości zapewnienia 

             Do 30 listopada 2020 r. 

http://piechowice.bip.pbox.pl/public/
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przypadku braku możliwości 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami, ze względu na 
ograniczenia techniczne i 
prawne 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ze 
względu na ograniczenia techniczne i prawne 

5. Przedłożenie do zatwierdzenia 
planu działania na rzecz 
poprawy dostępności   

Koordynator Zatwierdzenie przez Burmistrza Miasta Piechowice Planu 
działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 

               Do 31 grudnia 2020 r. 

6.  Uzyskanie danych zbiorczych 
do raportu  

Koordynator Uzyskanie danych  w zakresie realizacji uwag odnoszących się 
do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami  i zaleceń dotyczących 
tych wad 

                   20 luty 2021 r.  

7.  Sporządzenie raportu Koordynator  Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia 
Burmistrzowi Miasta Piechowice a następnie podanie jego 
treści do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu 
Miasta w Piechowicach. 

Pierwszy raport sporządzony do dnia 
31.03.2021 r. kolejne w terminach 
przewidzianych w ustawie ( art. 11 
ustawy) 

8. Monitorowanie działalności 
Urzędu, o której mowa w art. 
14 ust. 1 ustawy w zakresie 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

koordynator Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w 
zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, 
 
Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i 
zapobieganie ich powstawaniu, 

realizacja w całym okresie działania 
koordynatora 

9. Zapewnienie osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób 

Koordynator + 
inspektor ds. BHP  

Stworzenie procedury ewakuacji  
Stworzenie koncepcji ewakuacji dla osób słabosłyszących i 
głuchych  

Wrzesień 2022 r.  

10.  Zapewnienie na stronie 
internetowej Gminy 

 Zapewnienie informacji o działalności Urzędu w jeżyku 
łatwym do czytania 

Wrzesień 2022 r. 
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informacji o zakresie jej 
działalności   

11.  Zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnościami  

 Prowadzenie działań mających na celu promocje 
zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami  

Działalnie ciągłe 

12.  Obsługa osób z 
niepełnosprawnościami 

 Prowadzenie badań wśród pracowników w zakresie potrzeb 
szkoleniowych związanych z tematyką osób z 
niepełnosprawnościami.  

Działania ciągłe 

13.  Obsługa osób z 
niepełnosprawnościami  

 Utworzenie stanowiska przystosowanego  do obsługi osób z 
różnymi rodzajami niepełnosprawności  

2022-2023 rok 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


