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

2021 – 2022 

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U.                           

z 2020 r. Poz. 1062) ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

Lp. Zakres działalności Sposób realizacji Termin 
kwartał / rok 

1.  Sporządzenie raportu o stanie 

zapewnienia dostępności 

podmiotu publicznego 

Przekazanie raportu o stanie dostępności 

Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz 

publikacja raportu w BIP 

I / 2021 

2.  Wykonanie platformy dla osób 

niepełnosprawnych przy budynku 

Urzędu. 

 

 

Odpowiednie dobranie parametrów 

urządzenia, zapytanie ofertowe, wybór 

wykonawcy, wykonanie przez 

wyspecjalizowaną firmę. 

II-III / 2021 

3.  Publikacja dokumentów 

dostępnych cyfrowo w biuletynie 

informacji publicznej 

Dokumenty wytworzone przez Urząd 

Gminy i Miasta w Stawiszynie 

publikowane będą w formacie 

dostępnym cyfrowo 

II / 2021 

4.  Transkrypcja transmisji sesji Rady 

Miejskiej w Stawiszynie 

Wstawienie napisów na nagraniach sesji 

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

opublikowanych w biuletynie informacji 

publicznej na stronie 

http://bip.stawiszyn.pl/p,476,transmisje-

sesji-rady-miejskiej-w-stawiszynie  

IV / 2021 

5.  Zorganizowanie dostępu do 

budynku Ratusza 

 

 

Przez wyspecjalizowaną firmę. 

Szczegóły znane będą po dokonaniu 

pomiarów inwentaryzacyjnych obiektu. 

III-IV / 2021 

http://bip.stawiszyn.pl/p,476,transmisje-sesji-rady-miejskiej-w-stawiszynie
http://bip.stawiszyn.pl/p,476,transmisje-sesji-rady-miejskiej-w-stawiszynie


6.  Przegląd rozwiązań i procedur                     

w Urzędzie Gminy i Miasta                  

w Stawiszynie dot. obsługi klienta 

pod kątem zapewnienia 

dostępności  

Audyt przeprowadzony przez 

wyspecjalizowaną firmę. 

III-IV / 2021 

7.  Prezentacja pracy urzędu w języku 

migowym 

Prezentacja audiowizualna na stronie 

internetowej urzędu 

IV / 2021 

8.  Zakup sprzętu audio Zakup sprzętu audio w celu zwiększenia 

jakości nagrań, m. in. Sesji Rady 

Miejskiej w Stawiszynie 

 / 2022 

9.  Wyznaczenie miejsca 

parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych przed 

budynkiem Urzędu Gminy                       

i Miasta w Stawiszynie 

Oznaczenie miejsca parkingowego 

zgodnie z przepisami prawa. 

 

II / 2022 

10.  Zwiększenie czytelności 

informacji umieszczanych                      

w gablotach i na tabliczkach                 

w siedzibie Urzędu. 

Powiększenie czcionki zapisu 

informacji, weryfikacja wysokości, na 

której umieszczone są gabloty                                     

i informacje (czytelność treści dla osób 

poruszających się na wózkach) 

II / 2022 

 


