
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE 
SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM W DRZEWICY  

NA LATA 2022- 2023 
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. 
 

Lp. Zakres działalności Realizujący zadania 
wynikające z art.6 ustawy 

Sposób realizacji Terminy 

1. 

Zapewnienie informacji na temat 
rozkładu pomieszczeń w budynku, co 
najmniej w sposób wizualny i 
dotykowy lub głosowy- montaż 
planów tyflograficznych 

Sekretarz Miasta, 
Koordynatorzy do spraw 
dostępności 

Podejmowanie działań w celu 
pozyskania dofinansowania 
na zakup planów 
tyflograficznych. 

2022 rok 

2. 
Poprawne oznakowanie schodów w 
budynku i przed budynkiem Urzędu - 
wyróżnienie początku i końca biegów 
schodowych 

Sekretarz Miasta, 
Koordynatorzy do spraw 
dostępności 

Podejmowanie działań w celu 
pozyskania dofinansowania 
na  zakup nakładek na 
schody. 

2022 rok 

3. 

Nakładki kierunkowe na poręcze 
schodów w języku Brajla, 
informujące osoby niewidome, 
poruszające się w nieznanym 
otoczeniu, dokąd prowadzą schody. 

Sekretarz Miasta, 
Koordynatorzy do spraw 
dostępności 

Podejmowanie działań w celu 
pozyskania dofinansowania 
na  zakup nakładek. 

2022 rok 



4. 
Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z 
budynku wszystkim, w tym osobom z 
niepełnosprawnościami 

Sekretarz Miasta, 
Koordynatorzy do spraw 
dostępności 

Podejmowanie działań w celu 
pozyskania dofinansowania 
na  zakup krzesła 
ewakuacyjnego. 

2022 rok 

5. 
Wyposażenie miejsc najczęstszej obsługi 
interesantów w pętlę indukcyjne dla 
niedosłyszących 

Sekretarz Miasta, 
Koordynatorzy do spraw 
dostępności 

Podejmowanie działań w celu 
pozyskania dofinansowania 
na  zakup pętli indukcyjnej. 

2022 rok 

6. 

Zapewnienie dostępności cyfrowej 
zgodnie z ustawą o dostępności 
cyfrowej- analiza stanu zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie dostępności 
cyfrowej 

 
Sekretarz Miasta, Informatyk, 
Inspektor ds. organizacyjno-
informatycznych 

Monitoring strony 
internetowej BIP pod 
względem dostępności dla 
osób ze szczególnymi 
potrzebami zgodnie z 
przepisami ustawy, o 
dostępności cyfrowej stron 
internetowych.  

2022-2023 rok 

7. 

Wzrost świadomości pracowników 
Urzędu na temat różnych rodzajów 
niepełnosprawności oraz właściwych 
zachowań w kontakcie z osobami z 
niepełnosprawnościami 

Sekretarz Miasta, 
Koordynatorzy do spraw 
dostępności 

Organizacja szkoleń dla 
pracowników w zakresie 
potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami, bieżące 
przekazywanie informacji o 
pomocy osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

2023 rok 

8. Zapewnienie dostępnej cyfrowo dla 
wszystkich nowej strony internetowej 

Sekretarz Miasta, Informatyk, 
Inspektor ds. organizacyjno-
informatycznych 

Wykonanie oraz uruchomienie 
nowej, dostępnej cyfrowo 
strony internetowej 

2023 rok 
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