
 

 

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM 

 ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  

W URZĘDZIE GMINY W SZTUTOWIE  

NA LATA 2021-2024 

 

 

 

 

 

 

 



Lp. Zakres działania Realizujący Sposób realizacji Termin realizacji 
 

1 Wykonanie oznaczenia poziomego na 
miejscu dla osób niepełnosprawnych  
 

Inspektor ds. inwestycji 
i budownictwa 

Wyłonienie firmy która 
wykona oznaczenie 

Do końca 2021 r. 

2 Oznaczenie drogi ewakuacyjnej również w 
języku Breailla 

j.w Zakup odpowiednich  
tabliczek  

Do końca 2021 r.  

3 Umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki 
o możliwości wejścia z psem przewodnikiem  

Kierownik referatu 
organizacji i spraw 
obywatelskich 

 

Zakup odpowiedniej 
tabliczki 

Do czerwca 2021 r.  

4. Umieszczenie na stronie internetowej 
„Zgłoszenia zamiaru skorzystania z usługi 
tłumacza PJM,SJM lub SKOGN” 

j.w Umieszczenie na 
stronie 

Do końca czerwca  
2021 r.  

5. Przeszkolenie pracowników w zakresie 
obsługi osób ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator Wybranie odpowiednich 
pracowników 
Wyłonienie firmy 
szkolącej  

Do końca 2021 r.  

6. Umieszczeni w holu budynku informacji o 
topografii budynku w języku Breailla 
 

j.w Zakup i montaż tablicy  Do końca 2022 r.  

7. Podpisanie umowy z osobą władająca 
językiem migowym 
 

j.w Podpisanie umowy Do końca 2022 r.  

8. Wykonać oznaczenie pomieszczeń w 
sposób widoczny i wypukły 
 

j.w Zakup odpowiednich 
tabliczek 

Do końca 2022 r. 

9. Zakup krzeseł ewakuacyjnych lub koca  
ewakuacyjnego dla osób ze szczególnymi 
potrzebami  

Koordynator Zakup odpowiedniego 
sprzętu wraz z 
mocowaniem na holu  

Do końca 2022 r. 



10. Zakup pętli indukcyjnej lub innego 
urządzenia w celu komunikowania się z 
osobą niedosłysząca  

Koordynator  Zakup  Do końca 2022 r. 

11. Wykonanie nowej strony internetowej w 
standardzie dostosowanej do osób ze 
szczególnymi potrzebami  
 

Koordynator ds. 
informatycznych  

Wyłonienie firmy 
Współpraca z firmą 
realizująca zlecenie 

Do końca 2022 r.  

10. Obniżenie krawężnika przy dojściu do 
budynku  
 

j.w j.w Do końca 2023 r.  

3 Wykonanie windy przy schodach do GOSP 
 

j.w j.w Do końca 2023 r. 

6 Aranżacja stanowiska obsługi interesanta w 
holu budynku  

Jw. Przystosowanie części 
holu do funkcji punktu 
przyjęć interesantów 

Do końca 2024 r.  

5 Umieszczenie tablicy interaktywnej o 
rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku. 

j.w Zakup i montaż tablicy Do końca 2024 r.  

 

Sporządzono dnia 12.03.2021 r.  

 

Podpisy koordynatorów  

Renata Głąb 

Agnieszka Piórko          ZATWIERDZAM 

          Robert Zieliński  

                  Wójt 


