
Plan działania Gminy Konopnica 
na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

 

lp Niezbędne działania 
Osoba 

odpowiedzialna 
Sposób realizacji Termin 

1 
Powołanie Koordynatora 
ds. dostępności. 

Wójt Zarządzenie  wykonano 

 

 Sporządzenie Raportu o 
staniezapewnieniadostępn
ościosobom ze 
szczególnymipotrzebami. 

Koordynator ds. 
dostępności 

  

  

  

Wypełnienie formularza 
opracowanego przez ministra 
właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego przekazanie do 
zatwierdzenia Wójtowi, podanie do 
publicznej wiadomości na stronie 
internetowej i BIP-e. 

wykonano 

2 

Pozyskanie środków 
zewnętrznych na realizację 
zadao z zakresu poprawy 
dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami 

  

Koordynator ds. 
dostępności we 

współpracy z 
referatami Urzędu 

  

  

Ustalenie możliwości pozyskiwania 
środków zewnętrznych w 
szczególności: 

1) z Funduszu Dostępności 
2) z Funduszy Unijnych, 
3) z dotacji celowych z budżetu 
Paostwa 
4) z Paostwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Realizacja w 
całym okresie 

działania 

3 

Dokonanie analizy stanu 
obiektów Urzędu Gminy 
Konopnica pod względem 
dostosowania do potrzeb 
osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

Koordynator ds. 
dostępności 

 

Opracowanie Planu działania na rzecz 
poprawy zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebamiw 
ramach projektu „Akademia 
samorządowa: Dostępnośd plus – ZIT 
Lubelski”, publikacja na stronie BIP. 

 wykonano 

4 

Zapewnienie dostępności 
nagrao obrad Rady Gminy 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Pracownik Biura 
Rady Gminy 
Informatyk 

Transkrypcja dźwięku na tekst z 
nagrania obrad Rady Gminy. 

Realizacja do 
kooca 2022r. 

5 

Uwzględnianie trudności 
osób ze szczególnymi 
potrzebami w planowanej i 
prowadzonej działalności 
oraz realizacji zadao 
publicznych 
finansowanych z udziałem 
środków publicznych. 

 

Koordynator ds. 
dostępności 

Referaty 
merytoryczne 

Określanie w treściach umów 
warunków służących zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie tych zadao 
publicznych lub zamówieo publicznych 
z uwzględnieniem minimalnych 
wymagao, o których mowa w art. 6 
ustawy o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami 
(Dz. U. z 2019 r. ,poz. 1696 z późn. 
zm.). 

  

  

  

Realizacja  w 
całym okresie  



6 

Monitorowanie 
działalności Urzędu w 
zakresie wskazanym w art. 
14 ust. 1 ustawy. 

Koordynator ds. 
dostępności 

Prowadzenie spotkaoi narad z 
kadrąkierowniczą Urzędu 
orazekspertami zewnętrznymi. 

  

Realizacja w 
całym okresie  

7 

Wspieranie osób 
zeszczególnymi 
potrzebamiw zakresie 
dostępności 
architektonicznej 

Koordynator ds. 
dostępności  

Referaty 
merytoryczne 

  

  

  

Dostępnośd architektoniczna: 

usuwanie barier poprzez budowę 
pochylni do drzwi wejściowych, 
stosowanie oznaczeo kontrastowych 
na schodach,przebudowa budynku 
urzędu uwzgledniająca wszystkie 
wymogi,zapewnienie osobom ze 
szczególnymi potrzebami możliwośd 
ewakuacji lub ich uratowania w inny 
sposób, zakup krzesła 
ewakuacyjnego,obniżenie blatu w 
POK,  jednolity system oznaczenia 
pokoi,  

 

  

  

  

  

Realizacja do 
2023r. 

8 

Wspieranie osób 
zeszczególnymi 
potrzebamiw zakresie 
dostępności: cyfrowej i 
informacyjno -
komunikacyjnej 

Koordynator ds. 
dostępności  

Informatyk 

Dostępnośd cyfrowa 

dostosowanie strony 
internetowejzgodnie z   ustawą  z  dnia  
4  kwietnia  2019  r.  o  dostępności 
cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych. 

Dostępnośd informacyjno – 
komunikacyjna 

Informacja  o zakresie działalności 
Urzędu w postaci elektronicznego  
pliku zawierająca tekst odczytywany 
maszynowo jak również nagranie 
treści w polskim języku migowym oraz 
informacji w tekście łatwym do 
czytania obsługę z wykorzystaniem 
środków wspierających 
komunikowanie się, o których mowa w 
art. 3 pkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 
o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się (poczta 
elektroniczna, strony 
internetowe),Instalacja urządzeo lub 
innych środków technicznych do 
obsługi osób słabosłyszących, 
niepełnosprawnych ruchowo urządzeo 
opartych o inne technologie, opisy 

Realizacja do 
kooca 2022r. 

w ramach 
projektu z 

Paostwowego 
Funduszu 

Rehabilitacji 
Osób 

Niepełnospra
wnych 



alternatywne grafik i zdjęd na stronie 
internetowej, zakup tyflomap, 
oznakowanie miejsca postojowego dla 
osób niepełnosprawnych wraz z 
malowaniem powierzchni miejsca 
postojowego, opis zadao UG w języku 
łatwym, zakup tabliczek 
przydrzwiowych z wypukłym 
oznaczeniem nr pokoju, opisem w 
alfabecie Braille'a i kodem QR, zakup 
pętli indukcyjnej stacjonarnej. 

9 
Obsługa osób 
słabosłyszących 

Punkt Obsługi 
Klienta 

  

  

Dostępnośd tłumacza języka 
migowego. Instalacja urządzeo i 
innych środków technicznych do 
obsługi osób słabosłyszących. 

Realizacja w 
całym okresie 
działania 

10 

Zapewnienie dostępu 
alternatywnego oraz 
wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

Koordynator ds. 
dostępności 

  

  

  

  

  

  

  

Zapewnienie osobie ze szczególnymi 
potrzebami wsparcia innej osoby lub 
zapewnieniu wsparcia technicznego, w 
tym wykorzystania technologii w 
zapewnieniu kontaktu 
telefonicznego,korespondencyjnego 
lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Działania mające na 
celu ułatwienie dostępu Zapewnienie 
dostępu alternatywnego w 
przypadkach, gdy z przyczyn 
niezależnych, technicznych lub 
prawnych, Urząd nie będzie w stanie 
zapewnid dostępności osobie ze 
szczególnymi potrzebami. 

 Realizacja w 
całym okresie 

działania 

11 
Opracowanie procedur, 
wzorów dokumentów 
dostępnych cyfrowo 

Koordynator ds. 
dostępności we 

współpracy z 
referatami Urzędu 

Opracowanie dokumentów, 
opracowanie instrukcji dla 
urzędników, szkolenie w zakresie 
stosowania. 

Realizacja do 
kooca 2022 r. 

Data sporządzenia: marzec 2022 
Dokument opracował: Ryszard Góra, Koordynator ds. dostępności 
 
 
 
 


