
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE 
SZCZEGÓLNMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIASTA ~D WIN NA LATA 2022/2023 

Na podstawie art.14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.0 z 2020 r.poz 1062) ustala się  pian działania na rzecz 
poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Element planu Czas realizacji Niezbędne działania Jednostka 
odpowiedzialna 

Przybiiżon 
y koszt 

Audyt potrzeb Do 30.11.2021 Wykonanie audytu 
budynku urzędu 
miasta 

Audytor - 

DOSTĘPNOŚĆ  ACHITEKTONICZNA 
Oznaczenie w sposób 
kontrastowy schodów w 
budynku 

Do 31.12.2023 Zakup i montaż  
oznakowania schodów 

Członkowie 
zespołu/pracow 
nik 
ds.adm.gospod 
raczych 

Ok.5000 zł  

Oznaczenie szklanych drzwi 
do budynku 

Do 31.08.2022 Zakup taśmy i 
oznakowanie drzwi 

Członkowie 
zespołu/pracow 
nik adm.-
gospodarczych 

Ok.  1000 zł  

Stosowanie informacji 
dotykowej poprzez 
oznaczenie w alfabecie 
Braille"a przy wejściach do 
pokoi i pomieszczeń  
użytkowych/uaktualnienie 
tablic informacyjnych 

2022/2023 Pozyskanie 
środków/lub 
zabudżetowanie 
Wybór 
dostawcy/montaż  

Wydział  
IRP/Wydział  
WO 

Ok. 12 000 
zł  

Opracowanie planu 
ewakuacji dla osób ze 
szczególnymi 
potrzebami/przeprowadzenie 
szkolenia w tym zakresie 

Do 31.12.2022 Opracowanie 
planu/szkolenia 

Opiekun BHP - 

Wyznaczenie miejsca 
parkingowego dla rodzin z 
dziećmi 

Do 31.12.2022 Oznakowanie miejsca 
na parkingu przed 
urzędem 

Członkowie 
zespołu/Wydzi 
ał  KOŚ  

Ok.500 zł  

Przebudowa schodów do 
bocznego wejścia budynku 
wraz z zamontowaniem 
platformy schodowej dla osób 
niepełnosprawnych 

2022/2023 Pozyskanie 
środków/lub 
zabudżetowanie 
Wybór 
dostawcy/montaż  

Urząd Miasta 
Swidwin 

Ok. 400 
000,00 zł  

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

Czas realizacji 
uzależniony od 
pozytywnego 
rozpatrzenia 
wniosku 
grantowego 

I .Pozyskanie 
środków/lub 
zabudżetowanie 
2.Wybor dostawcy 
usługi 
3 .Wykonanie 
rac/dostawa 

Urząd Miasta 
świdwin 

Ok. 
40 000,00 
zł  
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Zatwierdzam: 

DOSTĘPNOŚĆ  CYFROWA 
Dostosowanie i nadzór nad 
zapewnieniem dostępności 
cyfrowej serwisów 
internetowych, a przede 
wszystkim serwisu BlP 

2022/2023 Informatyk 7000,00z1 

DOSTĘPNOŚĆ  INFORACYJNO-KOMUNIKACYJNA 
Zakup i instalacja pętli 
indukcyjnej przy 
punkcie 
informacyjnym 

Czas realizacji 
uzależniony od 
pozytywnego 
rozpatrzenia 
wniosku 
grantowego 

1 .Pozyskanie środków/lub 
zabudżetowanie 
2.Wybor dostawcy usługi 
3 .Wykonanie prac/dostawa 

Wydział  
IRP/Wdział  
Organizacyjny 

Ok.6000,00 

Zapewnienie w 
serwisach 
internetowych 
informacji o zakresie 
działalności Urzędu w 
sposób nagrania treści 
PJM, pliku 
zawieranego tekst 
odczytywany 
maszynowo 

2022 Informatyk 

Stworzenie procedury 
z zakresu korzystania 
z tłumacza języka 
migowego online 

2022 Stworzenie 
procedury/podpisanie 
umowy z tłumaczem języka 
migowego online 

Koordynator ds. 
dostępności 

Ok 1500.00 
zł  rocznic 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  
Analiza stanu 
zapewnienia 

dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

2022/2023 Zbieranie informacji 
od 

interesantów/pracown 
ików Urzędu 

zmierzających do 
usuwania barier w 

zakresie dostępności 
architektonicznej/cyfr 

owej oraz 
komunikacyjno- 
internetowej 

Sekretarz Miasta, 
Kierownicy 
Wydziałów, 
Informatyk, 

Realizacja 
w calym 
okresie 
działania 


