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Plan zapewnienia dostępności w Urzędzie Miejskim w Wąsoszu   

w okresie od listopada 2021 do grudnia 2022 r.  

 

Stosownie do przepisów art. 14 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.), ustala się Plan 

działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Urzędzie Miejskim w Wąsoszu. 

Zadania do realizacji Czas realizacji Podmiot odpowiedzialny Uwagi 

➢ Działania w obszarze dostępności cyfrowej  

Dostosowanie strony 

internetowej do 

standardów WCAG 2.1. 

I kwartał 2022 r. Koordynator jednostki  Zlecenie usługi 

Dodanie zakładki na 

stronie internetowej 

„Dostępność” i 

zamieszczenie w niej 

wszelkich informacji dla 

osób ze szczególnymi 

potrzebami.  

IV kwartał 2021 r. Koordynator jednostki 

GOPS/ Koordynator ds. 

dostępności 

Zlecenie usługi 

Szkolenie kadry w zakresie 

przygotowywania 

dokumentów dostępnych 

cyfrowo.  

III kwartał 2022 r.  Koordynator ds. 

dostępności 

Zlecenie usługi 

➢ Działania w obszarze dostępności architektonicznej  
 

Oznaczyć miejsce 

parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych 

kontrastowo, z 

zastosowaniem 

powierzchni 

antypoślizgowej.  

II kwartał 2022 r. Koordynator jednostki/  

Koordynator ds. BHP 

 

Zamontować przy miejscu 

parkingowym dla osób 

II kwartał 2022 r. Koordynator jednostki/ 

Koordynator ds. BHP  
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Zadania do realizacji Czas realizacji Podmiot odpowiedzialny Uwagi 

niepełnosprawnych rampy 

podjazdowej na chodnik.  

Oznaczyć kontrastowo 

powierzchnie schodów 

(pierwszy i ostatni 

stopień). 

I kwartał 2022 r. Koordynator jednostki/ 

Koordynator ds. BHP 

 

Zastosować zmienną 

fakturę, powierzchnię 

antypoślizgową na 

schodach przy wejściu 

głównym.  

I kwartał 2022 r. Koordynator jednostki/ 

Koordynator ds. BHP 

 

Zastosować nawierzchnię 

antypoślizgową na 

podjeździe dla wózków 

inwalidzkich.  

II kwartał 2022 r. Koordynator jednostki/ 

Koordynator ds. BHP 

 

Zastosować czytelnie 

informacje dotyczące 

oznaczenia pięter w 

budynku i jego części (A i B)  

II kwartał 2022 r. Koordynator jednostki   

Stosować na wszelkich 

tablicach informacyjnych 

dużych i bezszeryfowych 

czcionek.  

III kwartał 2022 r. Koordynator jednostki   

W miarę możliwości 

oświetlić drogi 

ewakuacyjne.  

IV kwartał 2022 r. Koordynator jednostki/ 

Koordynator ds. BHP 

 

Oznaczyć kontrastowo 

szklane elementy drzwi.  

I kwartał 2022 r. Koordynator jednostki/ 

Koordynator ds. BHP 

 

Montaż windy w budynku.  2022 r.  Koordynator jednostki/ Usługa zlecona 

➢ Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej  

 

Wdrożenie usługi tłumacza 

języka migowego.  

IV kwartał 2022 r. Koordynator jednostki  Usługa zlecona  
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Zadania do realizacji Czas realizacji Podmiot odpowiedzialny Uwagi 

Wdrożenie na stronie 

internetowej w zakładce 

„Dostępność” wniosku o 

zapewnienia dostępności 

oraz informacji o braku 

dostępności.  

IV kwartał 2021 r. Koordynator jednostki/ 

Koordynator ds. 

dostępności  

 

Przygotowanie wniosku o 

zapewnienie dostępności 

w formie PJM. 

I kwartał 2022 r. Koordynator jednostki  Usługa zlecona  

Zamieszczenie tablicy 

informacyjnej o możliwości 

wizyty w podmiocie z psem 

asystującym. 

I kwartał 2022 r. Koordynator jednostki   

Zainstalowanie pętli 

indukcyjnej w 

pomieszczeniach, gdzie 

obsługiwani są najczęściej 

interesanci.  

III kwartał 2022 r. Koordynator jednostki  Usługa zlecona  

 


