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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA
DOSTĘPNOŚCI URZĘDU GMINY MASŁÓW OSOBOM ZE
SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022 – 2023
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1062
z późn. zm.) przyjmuje się „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi”. Dnia 20 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która wraz z ustawą
z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych stanowi znaczący krok w realizacji Konwencji Organizacji Narodów
Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała 06 września 2012r.
Wójt Gminy Masłów dostrzega konieczność zapewnienia szczególnej opieki oraz podjęcia
szczególnych działań w stosunku do osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą na równi
z innymi korzystać z życia publicznego. Wychodząc naprzeciw osobom ze szczególnymi
potrzebami został opracowany niniejszy Plan działania, który ma na celu zdiagnozowanie
obszarów, które w sposób niewystarczający wspierają ww. osoby. Konsekwencją jest zakreślenie
odpowiednich działań korygujących.

Lp.
1.

2.

3.

4.

Zakres działalności

Realizujący zadania
wynikające
z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin
realizacji

Kontynuacja udziału Gminy
Wójt Gminy
Masłów w projekcie
Masłów/
partnerskim „Projekt 2.18
Kierownik PIRG/
Dostępny Samorząd”,
Koordynator
realizowanym przez CARTES i
Fundacja Wspierania
Zrównoważonego Rozwoju
Sporządzenie planu działania
na rzecz poprawy zapewnienia
Koordynator 
dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami na
lata 2022-2023

Aneks do umowy w zakresie zmiany styczeńnazwy projektu „Akademia
grudzień 2022r.
samorządowa: Dostępność plus –
świętokrzyskie i lubelskie” na
„Akademia samorządowa:
Dostępność plus – dolnośląskie,
opolskie i śląskie”.
 Opracowanie Planu działania,
Przekazanie do zatwierdzenia
marzec 2022 r.
Wójtowi Gminy Masłów
 Publikacja Planu działania na
stronie podmiotowej BIP Urzędu

Wspieranie osób ze
szczególnymi potrzebami do
dostępności w zakresie:
 architektonicznym
 cyfrowym
 informacyjnokomunikacyjnym

Publikacja w BIP Urzędu danych
adresowych i kontaktowych
podmiotów wspierających osoby ze
szczególnymi potrzebami,
wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy
(np. dostosowanie strony
internetowej do standardu WCAG
2.1, zapewnienie informacji
w zakresie rozkładu pomieszczeń w
budynku, wykorzystanie zdalnego
dostępu online do usługi tłumacza
języka migowego)

Koordynator
Administrator
Systemu
Informatycznego

Analiza i aktualizacja strony
internetowej oraz BIP Urzędu Administrator
Gminy Masłów w tym:
Systemu
-przebudowa szaty graficznej Informatycznego
strony internetowej celem
zapewnienia lepszej
responsywności i
przejrzystości interfejsu
użytkownika

realizacja w
całym okresie
działania
koordynatora

Aktualizacja deklaracji dostępności grudzień 2022
ze wskazaniem na wymagania
w zakresie dostępności cyfrowej.
Dostosowanie w miarę posiadanych
środków zewnętrznych lub
budżetowych.
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5.

6.

7.

8.

9.

oraz informacji prezentowanyc
h dla osób z
niepełnosprawnościami
zarówno na komputerach jak i
urządzeniach mobilnych;
-udogodnienia w obsłudze
witryny dla użytkowników z
ograniczeniami ruchowymi
(obsługa witryny bez użycia
myszki);
- możliwość używania przez
osoby z wadą wzroku
oprogramowania do czytania
witryn internetowych i
znaczników na stronie
Dokonanie samooceny pod
kątem sposobów dostosowania
administrowanego obiektu
Urzędu Gminy Masłów do
minimalnych wymagań
dotyczących dostępności
Aktualizacja stron
internetowych oraz dokonanie
samooceny analiz budynków
do minimalnych wymagań
dotyczących dostępności

Koordynator,
Administrator
Systemu
Informatycznego

Jednostek
organizacyjnych
Gminy Masłów

Analiza w zakresie zapewnienia
dostępności alternatywnej w
Koordynator
Urzędzie w przypadku braku
możliwości zapewnienia
dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami, ze
względu na ograniczenia
techniczne i prawne

Zapewnienie dostępności
nagrań obrad Rady Gminy
osobom ze szczególnymi
potrzebami
Monitorowanie działalności
Urzędu, o której mowa w art.
14 ust. 1 ustawy w zakresie
zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi
potrzebami

Aktualizacja deklaracji dostępności
ze wskazaniem na wymagania
w zakresie dostępności
architektonicznej
i informacyjno-komunikacyjnej,
wynikające z art. 6 ustawy
Aktualizacja deklaracji dostępności
ze wskazaniem na wymagania
w zakresie dostępności
architektonicznej, cyfrowej
i informacyjno-komunikacyjnej,
wynikające z art. 6 ustawy
Podanie do publicznej wiadomości
na stronie BIP Urzędu informacji
wynikającej z art. 7 ustawy ze
wskazaniem dostępu alternatywnego
(np. zapewnienie osobie ze
szczególnymi potrzebami wsparcia
innej osoby lub zapewnienie
wsparcia technicznego, z
wykorzystaniem nowoczesnych
technologii – zapewnienie kontaktu
telefonicznego, korespondencyjnego,
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej

Pracownik Biura
Rady, Informatyk

Transkrypcja dźwięku na tekst z
nagrania obrad Rady Gminy.
Przesyłanie możliwymi środkami
niezbędnych informacji
w zakresie potrzeb osób ze
szczególnymi potrzebami,
 Podejmowanie działań mających
na celu usuwanie barier i
zapobieganie ich powstawaniu

do 31 marca

do 31 marca

realizacja w
całym okresie
działania
koordynatora

realizacja w
całym okresie
działania



Koordynator,
Administrator
Systemu
Informatycznego

realizacja w
całym okresie
działania
koordynatora
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10. Dostosowanie łazienki do
potrzeb osób
niepełnosprawnych
(rekomendacje z
przeprowadzonego audytu
architektonicznego i
informacyjnokomunikacyjnego)
11. Pozyskiwanie środków
zewnętrznych na
dostosowanie obiektu
urzędu do
wymogów dostępności
architektonicznej, cyfrowej,
informacyjnokomunikacyjnej dla osób
ze szczególnymi
potrzebami (rekomendacje z
przeprowadzonego audytu
architektonicznego i
informacyjnokomunikacyjnego)
w tym:
- montaż balustrad przed
wejściami do budynku,
- zapewnienie informacji na
temat rozkładu pomieszczeń w
budynku, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy
lub głosowy- montaż
urządzenia o rozkładzie
pomieszczeń- „plan
tyflograficzny” z informacją
pisaną brajlem,
- zakup tabliczek brajlowskich
przed wejściem do urzędu oraz
do oznakowania pomieszczeń,
- instalacja urządzeń lub
innych środków technicznych
do obsługi osób
słabosłyszących, w
szczególności pętli
indukcyjnych,
- zakup nakładek na poręcze z
treścią brajlowską,
- oznaczenie schodów taśmami
kontrastowymi, pasami uwagi.
12. Udział pracowników Urzędu
i jednostek organizacyjnych
w kursie polskiego języka
migowego (UG, GOPS,
Żłobek).

Wójt Gminy
Masłów/
Kierownik BIGP






Pozyskanie środków
zewnętrznych lub
zabudżetowanie
Postępowanie na wybór
dostawcy/ wykonawcy.
Wykonanie prac/dostawa
Odbiór
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sierpień 2023

Pozyskiwanie środków
Wójt Gminy
finansowanych w ramach grantów,
Masłów/
dofinansowań z programów
Kierownik PIRG/ dotyczących dostępności np.
Koordynator
Dostępny samorząd - granty
(PFRON), Fundusz
Dostępności (BGK)

kwiecień 2022
do grudzień
2023

Koordynator/
Dyrektorzy/
Kierownicy
jednostek

kwiecieńczerwiec 2022

Realizacja- zewnętrzna firma
szkoląca.
Środki Gminy oraz PFRON
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13. Uwzględnianie trudności osób
ze szczególnymi potrzebami w
planowanej i prowadzonej
Kierownik BIG
działalności oraz realizacji
(zamówienia
zadań publicznych
publiczne)
finansowanych z udziałem
środków publicznych.

Określanie w treściach umów
warunków służących zapewnieniu
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 2019 r. ,poz. 1696 z późn.
zm.).

Masłów dn. 15-03-2022 r.
Opracowała:
Koordynator ds. dostępności
Monika Dolezińska-Włodarczyk

Zatwierdził:
Wójt Gminy Masłów
Tomasz Lato
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realizacja w
całym okresie
działania
koordynatora

