
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

 

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z Ustawą z dnia 
19.07.2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j.: Dz. U. z 
2020r., poz. 1062 z późn. zm.)  

Art.  11.  Ustawy z dnia 23.10.2018r.  o Funduszu Solidarnościowym (t.j.: Dz. U. z 2020r., 
poz. 1787 z późn. zm.); 

Roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych 

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego opracowuje na dany rok 
kalendarzowy roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, zwany 
dalej "planem wsparcia", i umieszcza go do dnia 30 listopada roku poprzedniego na 
swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Plan wsparcia określa w szczególności rodzaj realizowanych zadań, o których mowa w 
art. 6 pkt 2 i 3,  
oraz programów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 5, a także warunki ich realizacji. 

  

CZYM JEST DOSTĘPNOŚĆ?  

Dostępność to właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów 
informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), która pozwala osobom z trudnościami 
funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z 
innymi. Dostępność jest dla wielu osób warunkiem prowadzenia niezależnego życia i 
uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym kraju, społeczności lokalnej, szkoły czy 
miejsca pracy. 

Dostępność może być zapewniona głównie dzięki zastosowaniu dla nowych inwestycji 
uniwersalnego projektowania, którego celem jest ułatwienie życia wszystkim członkom 
społeczeństwa, w tym osobom  
z niepełnosprawnościami. Dostępność to także usuwanie istniejących barier poprzez racjonalne 
usprawnienia,  
w tym technologie kompensacyjne i asystujące. Zapewnianie dostępności – czy inaczej 
udostępnianie – gwarantuje dotarcie do szerszej grupy odbiorców, otwarcie na nowych 
użytkowników, klientów, gości, zwiększając rozpoznawalność i aktywność na rynku 
konsumenckim. Większość rozwiązań technologicznych  
czy architektonicznych, z których dziś chętnie korzystają wszyscy, pierwotnie tworzona była z 
myślą o osobach  
ze szczególnymi potrzebami, na przykład autobusy niskopodłogowe, przestronne toalety, 
podjazdy, brak progów, regulowane meble, antypoślizgowe powierzchnie, informacja głosowa. 

 

`KOGO DOTYCZY DOSTĘPNOŚĆ?  

Dostępność dotyczy nas wszystkich, ale w codziennym życiu jej brak jest dostrzegany głównie 
przez osoby  



o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności. 
Dostępność dotyczy w szczególności: 

 osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości 
poruszania się, 

 osób niewidomych i słabo widzących, 
 osób głuchych i słabo słyszących, 
 osób głuchoniewidomych, 
 osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi, 
 osób starszych i osłabionych chorobami, 
 kobiet w ciąży, 
 osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi, 
 osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem 

języka pisanego albo mówionego), 
 osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci), 
 osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem. 

  

 

 

 

 

 

 

W załączeniu  

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE 
SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2023. 
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Na podstawie art. 14 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j.: Dz. U. z 2020r.,  poz. 1062 z późn. zm.) przyjmuje się 

plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

na lata 2021 - 2022. 

 

Każdego dnia dostrzegamy konieczność zapewnienia szczególnej opieki oraz podjęcia 

szczególnych działań w stosunku do osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą na równi z 

innymi korzystać z życia publicznego. Wychodząc naprzeciw osobom ze szczególnymi 

potrzebami został opracowany Plan działania, który ma na celu zdiagnozowanie obszarów, które 

w sposób niewystarczający wspierają wyżej wymienione osoby. Konsekwencją będzie 

zakreślenie odpowiednich działań korygujących.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE 

SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022 – 2023 

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 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.  

 

L.p
. 

ZAKRES 
DZIAŁALNOŚCI 

REALIZUJĄCY 
ZADANIA 

WYNIKAJACE z 
art. 6 

ustawy 

SPOSÓB 
REALIZACJI 

TERMINY 

 
 

1 

Przygotowanie 
planu działania 
na rzecz poprawy 
zapewniania 
dostępności 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 
 

Koordynator ds. 
dostępności 
w Urzędzie 

Opracowanie 
planu działania, o 
którym mowa w 
art.14 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 19 
lipca 2019 o 
zapewnianiu 
dostępności 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami (t.j.: 
Dz.U. z 2020r., poz. 
1062 z późn. zm.) i 
przekazanie do 
zatwierdzenia 
Wójta Gminy 
Wielka Wieś. 
Podanie 
do publicznej 
wiadomości 
danych o osobie 
wyznaczonej na 
koordynatora ds. 
dostępności 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami. 

30.09.2020 r. – 
wykonano  

 
 

2 

 
Dokonanie analizy 
dostępności pod 
kątem 
dostosowania 
obiektu do 
wymagań 
minimalnych 

Koordynator ds. 
dostępności w 
Urzędzie Gminy 
Wielka Wieś przy 
współpracy z 
Sekretarzem 
Gminy oraz 
Działem 
Informatycznym 
w Urzędzie Gminy 
 

Uzyskanie 
informacji na 
temat 
dostosowania 
architektonicznego
, cyfrowego oraz 
komunikacyjnego 
budynku Urzędu 
Gminy do 
wymogów 
wynikających z art. 

 
30.09.2020 r. z 
późniejszymi 
aktualizacjami – 
wykonano 



6 ustawy i 
sporządzenie 
deklaracji 
dostępności. 

 
 

3 

 
Wspieranie osób 
ze 
szczególnymi 
potrzebami do 
dostępności w 
zakresie: 
architektonicznym
, cyfrowym, 
informacyjno-
komunikacyjnym 

 
Koordynator ds. 
dostępności w 
Urzędzie Gminy 
Wielka Wieś przy 
współpracy z 
Sekretarzem 
Gminy 

 
Koordynacja 
dostępności w 
budynku Urzędu 
Gminy Wielka 
Wieś Podanie do 
publicznej 
wiadomości 
informacji 
adresowych i 
kontaktowych 
podmiotów 
wspierających 
osoby ze 
szczególnymi 
potrzebami. 

 
Realizacja w 
całym okresie 
działania 
koordynatora 

 
 
 

4 

 
Skierowanie 
informacji  do 
jednostek 
organizacyjnych 
Gminy Wielka 
Wieś i spółki 
komunalnej w 
zakresie 
obowiązku 
zapewnienia 
dostępności 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami, a 
także zalecających 
powołanie 
koordynatorów 
ds. 
dostępności  oraz 
opracowanie 
planów działania 
koordynatorów 

 
1. Jednostki 

Oświatow
e 

2. GOPS 
3. Biblioteka 
4. GOKiS 
5. GZK Sp. z 

o.o. 

 
Informacja 
telefoniczna i email 
dotycząca 
konieczności 
opracowania 
deklaracji 
dostępności, 
powołania 
koordynatorów 
oraz opracowania 
planu działania  

 
Styczeń 2021 r. 
informacja do jednostek, 
w późniejszym czasie 
cykliczne ponowienie 
informacji w zakresie 
opracowania Planu 
dostępności i jego 
aktualizacji – 
wykonano  

 
 

5 

 
 
Działania cyfrowe 
 

 
 
Koordynator ds. 
dostępności w 
Urzędzie Gminy 
Wielka wraz z 
Działem 
Informatycznym 
w Urzędzie Gminy 

 
 
Dostosowanie 
stron lub aplikacji 
internetowych i e-
usług oraz 
wsparcie działań 
umożliwiających 
dostęp osób 
niepełnosprawnyc
h do usług dostępu 

1) 2021 r. analiza i 
przeprowadzeni
e audytu 
dostępności 
cyfrowej strony 
www oraz 
aplikacji 
mobilnej 

2) 2022 r. 
wdrożenie 
zmian w 



do 
szybkiego 
Internetu. 

zakresie 
dostępności 
strony 
www.wielka-
weis.pl  

 
 

6 

 
Uzyskanie danych 
zbiorczych 
do raportu o 
stanie 
dostępności  
(…) 

 
Koordynator ds. 
dostępności w 
Urzędzie Gminy 
Wielka 

Uzyskanie danych 
w zakresie 
realizacji uwag 
odnoszących się do 
stwierdzonych 
uwag i przeszkód 
w zapewnieniu  
dostępności 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami i 
zaleceń 
dotyczących 
usunięcia tych wad 

 
2021/2022 wewnętrzny 
audyt dostępności – 
częściowo wykonano  
 
 

 
7 

 
Stworzenie planu 
usprawnień oraz 
planów wdrożeń i 
usprawnień 

 
Koordynator ds. 
dostępności w 
Urzędzie Gminy 
Wielka 

Przekazanie 
sporządzanego 
Planu do 
zatwierdzenia 
Wójtowie Gminy 
Wielka Wieś a 
następnie podanie 
do publicznej 
wiadomości na 
stronie BIP Urzędu 
Gminy Wielka 
Wieś  

  
2022 r./2023 r.  

 

 

http://www.wielka-weis.pl/
http://www.wielka-weis.pl/

