PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE GMINY
ZGORZELEC
NA LATA 2022-2024
Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1062) ustala się
plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami:

Zakres działalności

Osoba/
jednostka
odpowiedzialna

DOSTEPNOŚC
ARCHITEKTONICZNA
Analiza stanu obiektu –
Urzędu Gminy Zgorzelecpod kątem dostosowania
potrzeb osób ze
szczególnymi potrzebami

Koordynator ds.
dostępności
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Planowane działania

Przygotowanie opisu sposobów
wdrażania (procedur) poprawy
dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami w
niezbędnym zakresie dla tych
osób poprzez np.
wykorzystanie nowoczesnych
technologii, zapewnienie
pracownika do pomocy
osobom ze szczególnymi
potrzebami oraz dostosowanie
budynku Urzędu Gminy w celu
spełnienia wymogów ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostępności
osobom ze szczególnymi
potrzebami.

Termin
realizacji

I kwartał 2022 r.

Instalacja urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
architektonicznych w
budynku, które umożliwi
dostęp do wszystkich
pomieszczeń, z wyłączeniem
pomieszczeń technicznych

Oznaczenie w sposób
kontrastowy schodów w
budynku Urzędu Gminy
antypoślizgową taśmą

Koordynator +
Naczelnik
Wydziału
Organizacyjnego

2022

Zakup i montaż windy dla osób
ze szczególnymi potrzebami
(system dźwiękowy,
dotykowy)

2022 -2023

Poszerzenie miejsca
parkingowego przed
budynkiem przeznaczonego dla
osób z niepełnosprawnościami
połączenie z najbliższym
chodnikiem i pomalowanie
nawierzchni na niebiesko.

2022

Wdrożenie działań
usprawniających otwieranie drzwi
wejściowych – bez użycia dużej
siły

Koordynator ds.
dostępności

Zlecenie zakupu i montażu
mechanizmu ułatwiającego
otwieranie drzwi bez użycia
dużej siły.

2022

Zapewnienie wstępu do budynku
osobom korzystającym z psa
asystującego, o którym mowa w
art.2 pkt 11 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j.Dz.U. z
2020 poz.426 z późn. zm.)

Koordynator ds.
dostępności

Poinformowanie pracowników
Urzędu Gminy / zawarcie
informacji w odpowiedniej
procedurze o uprawnieniu
osoby niewidomej
wynikającym z art. 2 pkt 11
ustawy z dnia 27 sierpnia
1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

2022

Zapewnienie osobom ze
szczególnymi potrzebami
możliwości ewakuacji lub ich

Stanowisko ds.
BHP i p. poż +

-Dostosowanie zapisów
dokumentacji dotyczącej
ewakuacji osobom ze

Koordynator ds.
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2022 na bieżąco

uratowania w inny sposób

dostępności

szczególnymi potrzebami,
- Organizacja szkoleń dla
pracowników oraz ewakuacji
próbnych uwzgledniających
ewakuację osób ze
szczególnymi potrzebami,
- zakup sprzętu
specjalistycznego i
wyposażenia przeznaczonego
do prowadzenia ewakuacji
osób niepełnosprawnych m.in.
krzesła ewakuacyjnego
- zakup i montaż sygnalizatora
akustycznego
- montaż w toalecie dla
niepełnosprawnych przycisku
alarmowego

Inne działania

Koordynator ds.
dostępności

- zakup i montaż na ścianie w
toalecie dla niepełnosprawnych
przewijaka

2022- 2023

Zapewnienie informacji na temat
rozkładu pomieszczeń w budynku
urzędu co najmniej w sposób
wizualny, dotykowy, głosowy

Koordynator ds.
dostępności

Oznakowanie drzwi do
poszczególnych wydziałów w
sposób druku wypukłego i
kontrastowego

2022-2023

Wspieranie osób ze szczególnymi
potrzebami w dostępie do usług
świadczonych przez Urząd Gminy
Zgorzelec i monitorowanie działań

Koordynator ds.
dostępności

Podejmowanie różnych działań
w zależności od potrzeb;

Cały okres

DOSTĘPNOŚĆ
INFORMACYJNOKOMUNIKACYJNA

- Przyjmowanie uwag, opinii i
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sugestii od osób ze
szczególnymi potrzebami, od
ich rodzin oraz pracowników
Urzędu Gminy w zakresie
spraw związanych z
zapewnieniem dostępności
osobom ze szczególnymi
potrzebami.

w tym zakresie

- Podejmowanie działań
mających na celu usuwanie
barier – realizacja części
działań, które będą ujęte w
opisie sposobów wdrożenia
(procedur) poprawy
dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.

- Zakup i instalacja pętli
indukcyjnej (wzmacniającej
sygnał dla osób słabo
słyszących) w Biurze Obsługi
Klienta

Koordynator ds.
dostępności

- Zakup dwóch sztuk pętli
indukcyjnych przenośnych na
potrzeby sesji Rady Gminy
oraz wg zapotrzebowania dla
zgłaszanego Wydziału

Zapewnienie na stronie
internetowej Urzędu informacji o
zakresie jego działalności w
postaci elektronicznego pliku
zawierającego tekst odczytywalny
maszynowo, nagrania treści w
polskim języku migowym oraz
informacji w tekście łatwym do
czytania

Wydział
Informatyki

- Przygotowanie i
zamieszczenie na stronie
internetowej informacji o
Urzędzie Gminy w postaci
pliku odczytywalnego
maszynowo,
- Przygotowanie i
zamieszczenie na stronie
internetowej nagrania
informacji o Urzędzie w
polskim języku migowym,
Przygotowanie i zamieszczenie
na stronie internetowej tekstu
łatwego do czytania i
rozumienia
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Zrealizowano w
2021 r.

2022

Na bieżąco

2022 – 2023

2022

Szkolenie pracowników w zakresie
dostępności, szkolenia
koordynatorów i komórek
właściwych w zakresie
zapewnienia dostępności

Koordynator ds.
dostępności +
powołany zespół

Organizacja szkoleń
zewnętrznych i wewnętrznych
dla pracowników z
poszczególnych aspektów
dostępności, zapis w planie
szkoleń

Na bieżąco

Zapewnienie usług tłumaczeń na
język migowy/ środków
komunikacji uwzględnionych w
ustawie o języku migowym
poprzez zawarcie umowy z
tłumaczem polskiego języka
migowego lub udostepnienie usług
tłumaczenia on-line

Koordynator ds.
dostępności

Zawarcie umowy z tłumaczem
polskiego języka migowego
lub zlecenie wprowadzenia
usługi tłumaczenia on-line na
PJM.

2022-2023

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Wydział
Informatyki

- Wymagania zapewnienia
dostępności cyfrowej stron
internetowych,

Na bieżąco

- Wymagania określone w
ustawie z dnia 4 kwietnia 2019
r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów
publicznych,
- Tworzenie dostępu stron
internetowych,
- Przegląd Deklaracji
Dostępności

Inne działania

Wydział
Informatyki

Monitorowanie zgłaszanie
mailem, telefonicznie bądź
wiadomością SMS żądań
zapewnienia dostępności
cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś
innego elementu
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Do 31 marca
każdego roku

Na bieżąco

Wydział
Informatyki

Zakup usługi tworzenia
napisów do nagrań z sesji

2022-2023

Koordynator ds.
dostępności

Przygotowanie procedury
dostępu alternatywnego

2022

Zespól właściwy
w zakresie obsługi
kadrowej

- Przegląd i dostosowanie
procedur związanych z
zatrudnieniem pod katem osób
ze szczególnymi potrzebami,

2022

POZOSTAŁE ASPEKTY
DOSTĘPNOŚCI
Zapewnienie dostępu
alternatywnego

Zapewnienie dostępności Urzędu
jako pracodawcy osoby ze
szczególnymi potrzebami

- Monitoring warunków pracy
pod kątem zapewnienia
dostępności dla pracowników
z niepełnosprawnościami/
szczególnymi potrzebami

- Wspieranie osób ze
szczególnymi potrzebami, by
ułatwić im dostęp do usług
świadczonych przez urząd ,

Koordynator ds.
dostępności +
Wydział
Informatyki

- Bieżące monitorowanie
działalności urzędu pod katem
jego dostępności.

Zgorzelec, dnia 22 lutego 2022 r.
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Na bieżąco

