PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
NA LATA 2020-2025

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 z dnia 19 lipca 2019 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz. U z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami

Zakres działalności

Osoba/jednostka
odpowiedzialna za
realizację zadania

Sposób realizacji

Czas realizacji

Przekazanie do publicznej
wiadomości danych koordynatora
ds. dostępności.

Koordynator oraz
informatyk D. Milczarek

Zamieszczenie na stronie internetowej oraz
w BIP informacji.

wrzesień 2020 r.

2.

Analiza stanu budynku Urzędu Gminy w
Mniszkowie pod względem dostępności
architektonicznej oraz dostępności
informacyjno-komunikacyjnej do potrzeb
osób ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator, Sekretarz
Gminy B. Gwarda-Białas
oraz Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska,
Gospodarki
Nieruchomościami,
Infrastruktury,
Budownictwa i Rolnictwa J.
Andrzejczyk

Przegląd stanu dostosowania obiektu względem
osób ze szczególnymi potrzebami, wynikający z
przepisów art. 6 ustawy o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn.
zm) – dokonanie samooceny przeprowadzonego
audytu.

wrzesień 2020 r.

3.

Analiza stanu dostępności cyfrowej
strony internetowej Urzędu Gminy w

Koordynator oraz
informatyk D. Milczarek

Przeprowadzenie analizy stanu dostępności
cyfrowej strony internetowej Urzędu Gminy oraz

wrzesień 2020 r.

L.p.

1.

L.p.

Zakres działalności

Osoba/jednostka
odpowiedzialna za
realizację zadania

Mniszkowie pod kątem dostosowania do
potrzeb osób ze szczególnymi
potrzebami.
4.

Sporządzenie i publikacja deklaracji
dostępności na stronie internetowej
urzędu oraz BIP.

5.

Przekazanie jednostkom
organizacyjnym Gminy Mniszków
informacji w sprawie
przygotowania deklaracji
dostępności w ich jednostkach
oraz wyznaczenia koordynatorów
dla zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi
potrzebami w tych jednostkach.

6.

Monitoring urzędu w zakresie realizacji
zapewnienia dostępności osobom ze

Sposób realizacji

Czas realizacji

strony BIP – dokonanie samooceny.

Koordynator, Sekretarz
Gminy B. Gwarda-Białas,
Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska,
Gospodarki
Nieruchomościami,
Infrastruktury,
Budownictwa i Rolnictwa J.
Andrzejczyk, informatyk D.
Milczarek

Sporządzenie i publikacja deklaracji
dostępności ze wskazaniem na wymagania
w wymiarze architektonicznym, cyfrowym
i informacyjno-komunikacyjnym
wynikającym z zapisów art. 6 ustawy o
zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.

wrzesień 2020 r.

Koordynator, Sekretarz
Gminy B. Gwarda-Białas

Przekazanie informacji dotyczących deklaracji
dostępności i funkcji koordynatora w
jednostkach: Gminna Biblioteka Publiczna,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła
Podstawowa w Stoku, Szkoła Podstawowa w
Bukowcu nad Pilicą, Szkoła Podstawowa w
Błogiem Rządowym, Szkoła Podstawowa w
Mniszkowie.

wrzesień - grudzień
2020 r.

Koordynator, zespół
roboczy do spraw

Monitoring urzędu w zakresie realizacji
zapewnienia dostępności osobom ze

realizacja w całym
okresie działania,
zakłada się realizację 1

L.p.

Zakres działalności

Osoba/jednostka
odpowiedzialna za
realizację zadania

Sposób realizacji

Czas realizacji

szczególnymi potrzebami

dostępności

szczególnymi potrzebami

raz w roku

Koordynator

Przesyłanie możliwymi środkami informacji oraz
prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie
Urzędu dla realizacji zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami.

realizacja w całym
okresie działania

Koordynator, Sekretarz
Gminy B. Gwarda-Białas,
Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska,
Gospodarki
Nieruchomościami,
Infrastruktury,
Budownictwa i Rolnictwa J.
Andrzejczyk, Skarbnik A.
Wójcik, pod nadzorem
Wójta Gminy Pawła
Werłosa

Ustalenie harmonogramu działań na rzecz
poprawy dostępności oraz określenie środków
finansowych w budżecie na realizację zadań.

7.

Przekazywanie członkom zespołu
roboczego do spraw dostępności
oraz jednostkom organizacyjnym
Gminy Mniszków informacji w
sprawie realizacji zapewnienia
dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami w ich
jednostkach.

8.

Ustalenie działań i przygotowanie
propozycji realizacji zadań w zakresie
zapewnienia dostępności
architektonicznej.

Zapewnić:
wolne od barier poziomych i pionowych
przestrzenie komunikacyjne w budynku
Urzędu;
kontrastowe oznakowanie drzwi, schodów
wewnętrznych i zewnętrznych, stopni;
ponumerowanie pokoi wypukłymi cyframi dla
ich weryfikacji przez osoby niewidome i
niedowidzącej;
Instalację urządzeń lub zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań architektonicznych
w budynku Urzędu, które umożliwiają dostęp
do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem

do 31 grudnia 2024 r.

do 31 grudnia 2021 r.

do 31 grudnia 2021 r.
do lutego 2025 r.

L.p.

Zakres działalności

Osoba/jednostka
odpowiedzialna za
realizację zadania

Sposób realizacji

pomieszczeń technicznych (np. przenośna
rampa podjazdowa, wybudowanie pochylni);
dostosowanie toalety dla potrzeb osób ze
szczególnymi potrzebami;
informacje na temat rozkładu pomieszczeń
w budynku Urzędu, rysunki/rzuty kondygnacji
na każdym piętrze, co najmniej w sposób
wizualny i dotykowy lub głosowy;
możliwość ewakuacji z budynku Urzędu
osobom ze szczególnymi potrzebami lub ich
uratowania w inny sposób (opracowanie
procedury).

Czas realizacji

do czerwca 2023 r.
do 31 grudnia 2024 r.

do maja 2022 r.
9.

Ustalenie działań i przygotowanie
propozycji realizacji zadań w zakresie
zapewnienia dostępności cyfrowej.

Koordynator, informatyk D.
Milczarek, Sekretarz Gminy
B. Gwarda-Białas, Skarbnik
A. Wójcik, pod nadzorem
Wójta Gminy Pawła
Werłosa

Ustalenie harmonogramu działań na rzecz
poprawy dostępności oraz określenie środków
finansowych w budżecie na realizację zadań.
Zapewnić:
Spełnienie wymagań określonych w ustawie
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych, dostosowanie strony
internetowej i BIP do standardów WCAG 2.1,
m.in.:
zgodnie z art. 11 ustawy o dostępności

do lipca 2021 r.

L.p.

Zakres działalności

Osoba/jednostka
odpowiedzialna za
realizację zadania

Sposób realizacji

cyfrowej dokonywanie przeglądu i aktualizacji
deklaracji dostępności stron internetowych
Urzędu lub aplikacji mobilnych będących
w posiadaniu Urzędu do dnia 31 marca
każdego roku oraz niezwłocznie w każdym
przypadku, gdy strona internetowa lub
aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym
mieć wpływ na jej dostępność cyfrową;
weryfikowanie aktualności wykazów, o których
mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych, w zakresie
stron internetowych Urzędu lub aplikacji
mobilnych będących w posiadaniu Urzędu oraz
informowanie ministra właściwego do spraw
informatyzacji o konieczności ich zmiany lub
uzupełnienia, w terminie 30 dni od dnia
publikacji tych wykazów.
10.

Ustalenie działań i przygotowanie
propozycji realizacji zadań w zakresie
zapewnienia dostępności informacyjnokomunikacyjnej

Koordynator + zespół
roboczy + Skarbnik A.
Wójcik, pod nadzorem
Wójta Gminy Pawła
Werłosa

Ustalenie harmonogramu działań na rzecz
poprawy dostępności oraz określenie środków
finansowych w budżecie na realizację zadań.
Zapewnić:
w Urzędzie obsługę z wykorzystaniem środków
wspierających komunikowanie się, o których
mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o języku migowym i innych środkach
komunikowania się (poczta elektroniczna,
SMS, MMS, komunikatory internetowe) lub

Czas realizacji

do 31 marca każdego
roku

realizacja w całym
okresie działania

do lutego 2021 r.

L.p.

Zakres działalności

Osoba/jednostka
odpowiedzialna za
realizację zadania

Sposób realizacji

przez wykorzystanie zdalnego dostępu online
do usługi tłumacza przez strony internetowe
i aplikacje;
instalację w Urzędzie urządzeń lub innych
środków technicznych do obsługi osób
słabosłyszących, w szczególności pętli
indukcyjnej, systemów FM lub urządzeń
opartych o inne technologie, których celem
jest wspomaganie słyszenia;
na stronie internetowej Urzędu informacje
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 i zrozumienia.
11.

Dokonanie przeglądu procedur,
regulaminów, itp. obowiązujących w
Urzędzie Gminy w Mniszkowie pod
kątem dostosowania ich do zasady
zapewnienia dostępności, zgodnie z art.
6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.

12.

Realizacja wniosków o zapewnienie
dostępności architektonicznej i

Koordynator, Sekretarz
Gminy B. Gwarda-Białas,
Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska,
Gospodarki
Nieruchomościami,
Infrastruktury,
Budownictwa i Rolnictwa J.
Andrzejczyk
Koordynator

Czas realizacji

do 31 grudnia 2024 r.

do 31 grudnia 2020 r.

a) dokonanie przez pracowników
do 31 grudnia 2021 r.
merytorycznych przeglądu procedur dotyczących
w szczególności: - zlecania lub powierzania zadań
publicznych; - udzielania zamówień publicznych
pod kątem dostosowania ich do zasady
zapewnienia dostępności, b) dostosowanie ww.
procedur do zasady zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami.

Rozpatrywanie wniosków, o których mowa w
art. 30 ustawy o zapewnieniu dostępności

realizacja w całym
okresie działania

L.p.

Zakres działalności

Osoba/jednostka
odpowiedzialna za
realizację zadania

informacyjno-komunikacyjnej oraz
stworzenie wzoru takiego wniosku na
podstawie art. 30 ust. 3 ustawy o
zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.

Sposób realizacji

Czas realizacji

osobom ze szczególnymi potrzebami.

13.

Stworzenie wzoru wniosku na podstawie
art. 18 ust. 2 ustawy o zapewnieniu
dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych dotyczącego
żądania zapewnienia dostępności

Koordynator, Informatyk D.
Milczarek

Wypracowanie wzoru wniosku dotyczącego
żądania zapewnienia dostępności cyfrowej

do czerwca 2021 r.

14.

Realizacja wniosków dotyczących stron
internetowych urzędu.

Koordynator, Informatyk D.
Milczarek

Rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących
strony internetowej i BIP Urzędu, żądania
zapewnienia dostępności cyfrowej.

realizacja w całym
okresie działania

15.

Wspieranie osób ze szczególnymi
potrzebami w zakresie dostępności
cyfrowej, architektonicznej i
informacyjno-komunikacyjnej.

Koordynator

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP
oraz stronie internetowej Urzędu informacji
adresowych i kontaktowych osób i podmiotów
wspierających osoby ze szczególnymi
potrzebami.

do maja 2021 r.

16.

Zapewnienie dostępu alternatywnego.

Koordynator + zespół
roboczy pod nadzorem
Wójta Gminy Mniszków

Zapewnienie procedur dostępu alternatywnego.
Dostęp alternatywny w sytuacjach niezależnych,
technicznych lub prawnych (zapewniający
wsparcie np. pracownika, wolontariusza lub
innej osoby wyznaczonej, wsparcie techniczne art. 7 ustawy o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami).

do 6 września 2021 r.

L.p.

17.

Zakres działalności

Osoba/jednostka
odpowiedzialna za
realizację zadania

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu.
Sporządzenie Raportu Zbiorczego.

Członkowie zespołu ds.
dostępności pod
kierownictwem Wójta
Gminy Mniszków

Sposób realizacji

Przygotowanie danych w zakresie realizacji
uwag odnoszących się do stwierdzonych
istniejących przeszkód w dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami i
zaleceń dotyczących usunięcia tych barier.
Napisanie i podanie raportu do publicznej
wiadomości na stronie BIP Urzędu Gminy
w Mniszkowie oraz przekazanie raportu do
ministra właściwego ds. Rozwoju
regionalnego oraz Wojewody Łódzkiego.

Opracował: Koordynator ds. Dostępności w Urzędzie Gminy Mniszków Michał Gaczkowski

Komisja:
1. Michał Gaczkowski
2. Damian Milczarek
3. Jan Andrzejczyk
4. Paweł Werłos
5. Beata Gwarda - Białas

Czas realizacji

do 31 marca, co cztery
lata

6. Agnieszka Wójcik

