
Zarządzenie Nr 33/2022 

 

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko 

 

z dnia 4 marca 2022 

 

 

w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na 2022-2024 

 

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

(Dz. U. 2020 r,, poz.713 ze zm. )oraz art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020, poz. 1062 ze zm.) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata 2022-2024, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Plan działań, o którym mowa w § 1 opracowany został na podstawie : 

1) Raportu z dostępności architektonicznej w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko 

sporządzonego na dzień 16.03.2021 r. 

2) Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko 

sporządzonego na dzień 04.11.2021 r. 

 

 

§ 3 

 

Koordynację wdrożenia planu, o którym mowa w § 1 powierza się Koordynatorowi do Spraw 

Dostępności. 

 

§ 4 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr. 33/2022 

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko 

z dnia  4 marca 2022 

 

 

Plan działania 

na rzecz poprawy  dostępności osobom ze  szczególnymi potrzebami na lata 2022-2-2024 

I. W obszarze obsługi klientów 

Lp. Zakres działalności Realizujący 

zadanie 

Sposób realizacji Termin realizacji 

1. Opracowanie i wdrożenia procedur 

obsługi osób ze szczególnymi 

potrzebami, z uwzględnieniem 

różnego rodzaju potrzeb 

Inspektor 

 w Referacie 

Organizacyjnym 

Opracowanie instrukcji 

obsługi klienta ze 

szczególnymi potrzebami 

do 30.04. 2022 

2. Przeprowadzenie przeglądu 

dokumentów opublikowanych na 

stronie Urzędu  i w BIP pod kątem 

ich dostępności cyfrowej. 

Ułatwienie ich wypełniania i 

składania środkami komunikacji 

elektronicznej, w tym możliwość 

podpisywania dokumentów 

podpisami cyfrowymi: osobistym i 

zaufanym 

Zespół ds. 

dostępności 

Wykonanie audytu 

dostępności cyfrowej 

 do 31. 12.2022 

3. Umieszczenie na stronie 

internetowej zakładki dedykowanej 

osobom z niepełnosprawnością. 

Zespół ds. 

dostępności 
 Zamieszczenie na stronie 

przydatnych informacji, 

np. dane koordynatora ds. 

dostępności, możliwości 

załatwienia spraw w 

urzędzie przez osoby 

mające trudności w 

komunikowaniu się, wzór 

wniosku o zapewnieni 

usługi tłumacza polskiego 

języka migowego. 

do 31.12.2022 

4. Przeszkolenie pracowników w 

zakresie  wiedzy na temat 

prawidłowych postaw i zachowań 

w trakcie obsługi klientów ze 

szczególnymi potrzebami. 

Zespół ds. 

dostępności 

Przeprowadzanie   

szkolenia. 

do 31.12. 2022 

5. Wdrożenie  zasad ewakuacji 

klientów o szczególnych 

potrzebach 

Inspektor ds. BHP Przekazanie 

zmodyfikowane Instrukcji 

ewakuacja pracownikom 

30.07.2022 r 



II. W obszarze zatrudnienia   

1. Wprowadzenie w Regulaminie 

Pracy  zapisów dotyczących czasu 

pracy osób posiadających 

orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności. 

Inspektor ds.kadr Modyfikacja 

dotychczasowego 

Regulaminu pracy w 

przedmiocie czasu pracy 

Do 30.05. 2022r. 

2.  Wskazanie w Regulaminie 

zatrudnienia  możliwość 

przesyłania dokumentów 

aplikacyjnych w postaci 

elektronicznej, podpisane podpisem 

osobistym, zaufanym lub 

kwalifikowanym. 

Inspektor w 

Referacie 

Organizacyjnym 

Modyfikacja 

dotychczasowego 

Regulaminu zatrudnienia 

w przedmiocie rekrutacji i 

służby przygotowawczej. 

do 30 .06 2022 r. 

3.  Modyfikacja przebiegu  egzaminu 

kończącego służbę 

przygotowawczą  w  celu 

dostosowania do potrzeb osób o 

szczególnych potrzebach 

Inspektor ds.kadr W prowadzenie zmiany 

formy przeprowadzenia 

egzaminu kończącego 

służbę przygotowawczą  w 

taki sposób, aby był 

dostępny dla osób z 

różnymi dysfunkcjami. 

do 30 05. 2022r. 

4. Przeprowadzenie szkoleń o 

tematyce  dotyczącej 

zróżnicowania osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Zespół ds. 

dostępności 

Przeprowadzenie 

szkolenia dla 

pracowników 

do 31.12.2022 r. 

5. Wdrożenie  zasad ewakuacji 

pracowników o szczególnych 

potrzebach 

Inspektor ds. BHP Modyfikacja zasad 

ewakuacji i przekazanie 

nowej instrukcji 

pracownikom. 

30.07.2022 r 

III. W obszarze dostępności cyfrowej 

1. . Przeprowadzenie badania 

dostępności cyfrowej strony 

internetowej i BIP urzedu w 

oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 

2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów 

publicznych. 

Zespół ds. 

dostępności 

Przeprowadzenie Audytu 

Dostępności Cyfrowej 

do 31.12.2022 r. 

2. Poprawa deklaracji dostępności w 

części merytorycznej i technicznej. 

Zespół ds. 

dostępności 

Realizacja zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w 

dokumencie „Warunki 

techniczne publikacji oraz 

struktura dokumentu 

elektronicznego 

"Deklaracji Dostępności” 

opublikowanym w 

biuletynie informacji 

publicznej Ministerstwa 

Cyfryzacji. 

do 31.12.2022 



3. Opracowanie i udostępnienie 

wzorów dokumentów do pobrania 

w postaci wniosków w formie do 

edycji oraz formularzy z 

możliwością wypełniania online i 

przesyłania droga elektroniczną. 

Inspektor w 

Referacie 

Organizacyjnym 

Opracowanie  przez 

pracowników 

merytorycznych w 

poszczególnych referatach 

wzorów wniosków. 

do 30.06.2022 r. 

IV. W obszarze dostępność informacyjno-komunikacyjnej 

1. Budynek Urzędu Gminy i Miasta 

1. Opracowanie i opublikowanie 

informacji o zakresie działalności 

Urzędu w tekście odczytywalnym 

maszynowo, nagraniu tłumaczenia 

na polski język migowy i w tekście 

łatwym do czytania 

Zespół ds. 

dostępności 

Przygotowanie wybranych 

dokumentów w tekście 

łatwym do czytania - ETR 

do 31.12.2022 r. 

2.  Zamieszczenie na stronie 

internetowej informacji o sposobie 

zgłaszania zapotrzebowania na 

usługę lub świadczenie, o których 

mowa w ustawie o języku 

migowym. 

Zespół ds. 

dostępności 

Zakup zestawu 

komputerowego z 

monitorami i kamerami 

przystosowanego do 

tłumaczenia języka 

migowego on-line 

do 31.12.2022 r. 

3. Zamontowanie pętli indukcyjnej l Zespół ds. 

dostępności 

Zakup pętli indukcyjnej i 

montaż 

do 31.12.2022 r. 

4.  Dodanie na stronie internetowej 

zakładki z informacjami przede 

wszystkim dla osób ze 

szczególnymi potrzebami, 

zawierającej m.in. informację o 

koordynatorze ds. dostępności wraz 

z danymi kontaktowymi, sposoby 

załatwiania spraw w urzędzie oraz 

informację o dostępności. 

Zespół ds. 

dostępności 

Modyfikacja istniejącej 

zakładki 

31.04.2022 r. 

2. Budynek Referatu Wodociągów i Kanalizacji 

1.  Zamieszczenie na stronie 

internetowej informacji o sposobie 

zgłaszania zapotrzebowania na 

usługę lub świadczenie, o których 

mowa w ustawie o języku 

migowym. 

Zespół ds. 

dostępności 

Zakup zestawu 

komputerowego z 

monitorami i kamerami 

przystosowanego do 

tłumaczenia języka 

migowego on-line 

do 31.12.2022 r. 

2. Zamontowanie pętli indukcyjnej l Zespół ds. 

dostępności 

Zakup pętli indukcyjnej do 31.12.2022 r. 

V. W obszarze dostępności architektonicznej 

1. Budynek Urzędu Gminy i Miasta z infrastrukturą zewnętrzną 

1. Dostosowanie toalety dla osób o 

szczególnych potrzebach 

Kierownik 

Referatu 

Komunalnego 

Remont toalet zgodnie z 

parametrami i wytycznymi 

architektonicznymi w 

zakresie dostosowania dla 

osób o szczególnych 

do 31.12.2023 r. 



potrzebach. 

2. Wyznaczenie miejsc parkingowych 

dla osób ze szczególnymi 

potrzebami 

Kierownik 

Referatu 

Komunalnego 

Oznakowanie miejsc 

postojowych dla osób 

niepełnosprawnych wraz z 

pomalowaniem 

powierzchni miejsca 

postojowego 

do 31.12.2022 r. 

3. Zabezpieczenie dźwigu osobowego Zespół ds. 

dostępności 

Zakup dźwigu 

zainstalowanego przy 

schodach prowadzących 

na poszczególne 

kondygnacje 

 do 01.09.2023 r. 

4. Oznakowanie schodów 

zewnętrznych i wewnętrznych oraz 

nadproży   

Zespół ds. 

dostępności 

Zainstalowanie 

kontrastowych oznaczeń 

stopni na schodach 

do 31.12.2022 r. 

5. Zainstalowanie drzwi 

automatycznych wejścia głównego 

Kierownik 

Referatu 

Komunalnego 

Wymiana drzwi 

wejściowych – 

zainstalowanie drzwi 

automatycznych 

do 31.12.2024 r. 

6. Oznakowanie: 

-  balustrady przy schodach, 

- wejść do pomieszczeń , 

-  ścieżek komunikacyjnych, 

-  rozkładu architektonicznego 

wewnątrz budynku 

 

Zespół ds. 

dostępności 

Zakup i zainstalowanie : 

- kolorowych ścieżek 

prowadzących w 

konkretne miejsce, 

- wypukłych ścieżek dla 

osób mających problemy 

ze wzrokiem, 

- tablic informacyjno-

nawigacyjnych, 

- tabliczek 

przydrzwiowych z 

wypukłym oznaczeniem 

pokoju opisem w alfabecie 

Braille'a i kodem QR, 

- małej i dużej tyflomapy 

do 31.12.2022 r. 

7. Oznaczenia wyłączników Zespół ds. 

dostępności 

Oznaczenie kontrastowym 

kolorem wyłączników 

światła. 

do 30.06.2022 r. 

2. Budynek Referatu Wodociągów i Kanalizacji z infrastrukturą zewnętrzną 

1. Dostosowanie toalet do potrzeb 

osób o szczególnych potrzebach 

Kierownik 

Wodociągów i 

Kanalizacji 

Remont toalet zgodnie z 

parametrami i wytycznymi 

architektonicznymi w 

zakresie dostosowania dla 

osób o szczególnych 

potrzebach. 

do 31.12.2024 r. 

2. Wyznaczenie miejsc parkingowych 

dla osób ze szczególnymi 

potrzebami 

Kierownik 

Wodociągów i 

Kanalizacji 

Oznakowanie miejsc 

postojowych dla osób 

niepełnosprawnych wraz z 

pomalowaniem 

do 31.12.2024 r. 



powierzchni miejsca 

postojowego 

3. Zainstalowanie drzwi 

automatycznych wejścia głównego 

Kierownik 

Wodociągów i 

Kanalizacji 

Wymiana drzwi 

wejściowych – 

zainstalowanie drzwi 

automatycznych 

do 31.12.2024 r. 

4. Oznakowanie: 

- wejść do pomieszczeń , 

-  ścieżek komunikacyjnych, 

-  rozkładu architektonicznego 

wewnątrz budynku 

 

Zespół ds. 

dostępności 

Zakup i zainstalowanie : 

- kolorowych ścieżek 

prowadzących w 

konkretne miejsce, 

- wypukłych ścieżek dla 

osób mających problemy 

ze wzrokiem, 

- tablic informacyjno-

nawigacyjnych, 

- tabliczek 

przydrzwiowych z 

wypukłym oznaczeniem 

pokoju opisem w alfabecie 

Braille'a i kodem QR, 

- małej i dużej tyflomapy 

do 31.12.2022 r. 

5. Oznaczenia wyłączników Zespół ds. 

dostępności 

Oznaczenie kontrastowym 

kolorem wyłączników 

światła. 

do 30.06.2022 r. 

 

 

 


