
ZARZĄDZENIE 460/2022 

WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 17 lutego 2022 r. 

w sprawie przyjęcia planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata 2022-2026 w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 19 1ipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Wprowadza się „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na lata 2022-2026" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2. Nadzór nad wprowadzeniem planu powierza się Koordynatorom do spraw dostępności 

w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich. 

§ 3. Plan o którym mowa w §1 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Godziesze Wielkie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy Godziesze 
Wielkie 

 
 

Józef Podłużny 
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Załącznik do zarządzenia nr 460/2022  

Wójta Gminy Godziesze Wielkie  

z dnia 17 lutego 2022 r. 

Plan działania  

na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 

2022-2026 w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich 

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 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz 

poprawy zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

L.p. Zakres działania 
Realizujący 

działanie 
Sposób realizacji 

Termin 

realizacji 

1. 
Powołanie Koordynatora ds. 

dostępności 
Wójt Gminy Powołanie koordynatora Wykonano 

2. 

Uzyskanie informacji od 

poszczególnych jednostek o wyborze 

osób, które będą współpracowały z 

koordynatorem w celu zapewnienia 

osobom ze szczególnymi potrzebami 

minimalnych wymogów określonych 

w ustawie w swoich jednostkach 

Koordynator ds. 

dostępności 

Notatka służbowa z 

przeprowadzonych rozmów 
Wykonano 

3. 

Zgłoszenie danych Koordynatora ds. 

dostępności do Ministerstwa 

Funduszy i Polityki Regionalnej 

Koordynator ds. 

dostępności 

Przekazanie informacji 

korespondencją mailową 
Wykonano 

4. 
Szkolenie z zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator ds. 

dostępności 

Udział w webinariach, 

warsztatach, konferencjach  itp. z 

zakresu tematyki dostępności. 

Udział w projekcie „Dostępność 

Plus w urzędach JST 

województwa wielkopolskiego ” 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

5. 
Przygotowanie Deklaracji 

dostępności 

Koordynator ds. 

dostępności 

Analiza stanu w zakresie 

dostępności architektonicznej, 

cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej. 

Wykonano 

6. 

Dokonanie analizy stanu obiektów 

Urzędu Gminy Godziesze Wielkie 

pod względem dostosowania do 

potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami wynikającymi z 

przepisów ustawy. 

Koordynator ds. 

dostępności 

Opracowanie Planu działania na 

rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na lata 

2022-2026, przekazanie do 

zatwierdzenia Wójtowi oraz 

publikacja na stronie BIP. 

Wykonano 

7. 

Dostosowanie strony internetowej i 

BIP do minimalnych wymagań w 

zakresie dostępności cyfrowej i 

informacyjno-komunikacyjnej. 

Koordynator 

ds. dostępności 

Referaty 

merytoryczne 

Publikowanie tekstów, 

załączników zapewniających 

dostępność cyfrową. 

Podpisywanie linków, grafiki, 

zdjęć tekstami alternatywnymi. 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

8. 
Uwzględnianie trudności osób ze 

szczególnymi potrzebami w 

Koordynator ds. 

dostępności 

Określanie w treściach umów 

warunków służących zapewnieniu 

Realizacja w 

całym okresie 
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planowanej i prowadzonej 

działalności oraz realizacji zadań 

publicznych finansowanych z 

udziałem środków publicznych 

Zamówienia 

publiczne 

Referaty 

merytoryczne 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w 

zakresie tych zadań publicznych 

lub zamówień publicznych z 

uwzględnieniem minimalnych 

wymagań, o których mowa w art. 6 

ustawy o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1062) 

działania 

9. 

Monitorowanie działalności Urzędu 

w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 

1 ustawy 

Koordynator ds. 

dostępności 

Prowadzenie spotkań i narad z 

kadrą kierowniczą Urzędu oraz 

ekspertami zewnętrznymi 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

10. 

Uzyskanie danych zbiorczych do 

raportu o którym mowa w art. 11 

ustawy. 

Koordynator ds. 

dostępności 

Uzyskanie danych w zakresie 

realizacji uwag odnoszących się do 

stwierdzonych przeszkód w 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami i zaleceń 

dotyczących usunięcia ich 

Wykonano 

11. 

Sporządzenie Raportu o stanie 

zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami zgodnie z 

art. 11 ustawy 

Koordynator ds. 

dostępności 

Wypełnienie formularza 

opracowanego przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego przekazanie do 

zatwierdzenia Wójta następnie 

podanie do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej oraz na 

stronie BIP-u 

Wykonano 

12. 

Przesłanie Raportu o stanie 

zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami do organu 

o którym mowa w art.11, ust 1ustawy 

Koordynator ds. 

dostępności 

Przesłanie zatwierdzonego raportu 

do Wojewody 
Wykonano 

13. 

Wspieranie osób ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie dostępności 

architektonicznej, cyfrowej, 

informacyjno -komunikacyjnej 

Koordynator ds. 

dostępności 

Stosowanie rozwiązań mających na celu poprawę 

dostępności Urzędu w szczególności poprzez 

wykonanie zaleceń wynikających z audytu 

Dostępność architektoniczna: 

Zakup systemu wzywania asysty 

przy wjeździe do budynku 

Realizacja  

w 2023 roku 

Wymiana drzwi wejściowych, aby 

wejście było pozbawione progu 

Realizacja w 

przypadku 

remontu 

budynku 

Poprawa widoczności i dostępności 

tabliczek informacyjnych przy 

pokojach (wykorzystanie alfabetu 

Brajla) wraz z montażem na 

odpowiedniej wysokości 

Realizacja  

w 2023 roku 

Wymiana drzwi w toaletach do 

szer. min. 90 cm (oznaczenie 

Realizacja  

w 2026 roku 
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kontrastowym kolorem ościeżnic 

drzwi wewnętrznych + montaż 

klamki które będą się wyróżniać na 

tle drzwi) 

Zapewnienie dostępności do 

pomieszczeń na I kondygnacji 

budynku poprzez zakup np. 

schodołazu lub krzesła schodowego 

Realizacja  

w 2026 roku 

Przystosowanie na parterze 

pomieszczenia jako Punktu Obsługi 

Klienta 

Realizacja  

w 2023 roku 

Przebudowa Urzędu Gminy, aby 

zachować przestrzeń manewrową 

dla wózków oraz minimalne 

powierzchnie użytkowe 

Realizacja w 

przypadku 

remontu 

budynku 

Przeprowadzenie remontu 

istniejącej łazienki z 

uwzględnieniem wszystkich 

niezbędnych parametrów 

wymaganych ustawą 

Realizacja w 

przypadku 

remontu 

budynku 

Przeprowadzenie szkoleń 

pracowników  w zakresie 

uniwersalnego projektowania 

Realizacja w 

całym okresie 

działania  

Montaż widny umożliwiającej 

dostęp do I kondygnacji 

Realizacja w 

przypadku 

remontu 

budynku 

Montaż profesjonalnych nakładek 

kątowych na schody 

Realizacja  

w 2024 roku 

Dostępność elementów 

wyposażenia i urządzeń (włączniki 

świateł, klamki) 

Realizacja w 

przypadku 

remontu 

budynku 

Zakup tablicy tyflograficznej 
Realizacja  

w 2025 roku 

Poprawa istniejącej tablicy 

informacyjnej 

Realizacja  

w 2024 roku 

Montaż systemów 

udźwiękawiających przestrzeń lub 

system informacyjno-nawigacyjny 

Realizacja  

w 2026 roku 

Montaż nowej czytelnej tabliczki 

informacyjnej na wejściu do 

budynku 

Realizacja  

w 2025 roku 

Przeprowadzenie szkoleń 

pracowników  w zakresie obsługi 

osoby korzystającej z psa 

asystującego 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

Opracowanie Instrukcji Ewakuacji 

Osób ze szczególnymi potrzebami 

Realizacja  

w 2022 roku 
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Zakup krzesła ewakuacyjnego 
Realizacja 

w 2023 roku 

Przeprowadzenie szkoleń 

pracowników  w zakresie procedur 

ewakuacji i zasad obsługi sprzętu 

do ewakuacji osób ze szczególnymi 

potrzebami 

Realizacja  

w 2022 roku 

Dostępność cyfrowa 

Dostosowanie strony interetowej 

zgodnie ze standardami WCAG 2.1 
Wykonano 

Zamieszczenie deklaracji 

dostępności 
Wykonano 

Zamieszczanie plików w formacie 

odczytywanym maszynowo 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

Przeprowadzenie szkoleń 

pracowników  w zakresie tworzenia 

i udostępniania dostępnych 

dokumentów 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

Zapewnienie usługi PJM online 
Realizacja  

w 2022 roku 

Zakup pętli indukcyjnej 
Realizacja  

w 2023 roku 

Zapewnienie na stronie 

internetowej Urzędu  informacji o 

zakresie działalności: pliku 

odczytywalnego maszynowo, 

nagrań w PJM oraz tekście łatwym 

do czytania 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

Zapewnienie na wniosek 

możliwości komunikacji w formie 

określonej we wniosku 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

14. 

Zapewnienie dostępu alternatywnego 

oraz wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Koordynator ds. 

dostępności 

Zapewnienie osobie ze 

szczególnymi potrzebami wsparcia 

innej osoby lub zapewnieniu 

wsparcia technicznego, w tym 

wykorzystania technologii w 

zapewnieniu kontaktu 

telefonicznego, 

korespondencyjnego lub za pomocą 

środków komunikacji 

elektronicznej. Działania mające na 

celu ułatwienie dostępu 

architektonicznego, cyfrowego oraz 

informacyjno-komunikacyjnego. 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 
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Zapewnienie dostępu 

alternatywnego w przypadkach, 

gdy z przyczyn niezależnych, 

technicznych lub prawnych, Urząd 

nie będzie w stanie zapewnić 

dostępności osobie ze szczególnymi 

potrzebami 

15. 

Określenie możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych na realizację 

zadań z zakresu poprawy dostępności 

dla osób ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator ds. 

dostępności we 

współpracy z 

referatami 

Urzędu 

Ustalenie możliwości pozyskiwania 

środków zewnętrznych 

w szczególności: 

1) z Funduszu Dostępności 

2) z Funduszy Unijnych, 

3) z dotacji celowych z budżetu 

Państwa 

4) z PFRON 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

15. 

Dostosowanie istniejących 

uregulowań/zapisów do osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Koordynator ds. 

dostępności 

Utworzenie dokumentów/ poprawa 

istniejących regulujących 

działalność urzędu uwzględnione są 

zapisy dotyczące osób ze 

szczególnymi potrzebami zapisów 

oraz wprowadzenie jej do 

harmonogramu działań 

Realizacja w 

całym okresie 

działania 

16. 

Opracowanie placu działania na 

rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Koordynator ds. 

dostępności 

Utworzenie planu przez 

koordynatora oraz umieszczenie 

planu na BIP Urzędu 

Wykonano 

   Opracował/a:          Zatwierdził: 

      Koordynator ds. dostępności    Wójt Gminy Godziesze Wielkie 

          /-/ Mirosława Kubacka                /-/ Józef Podłużny 

      Koordynator ds. dostępności 

       /-/ Damian Januszkiewicz 
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