
Zmodyfikowany plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami              

w Urzędzie Gminy Kwidzyn na lata 2021 – 2025 

Na podstawie art. 14  w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Element planu Czas 
realizacji 

Niezbędne działania/kroki 
milowe/punkty kontroli  
Postępów prac 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna 

Koszt 
 

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków 
 
 

Zawarcie porozumienia 
pomiędzy Starostwem 
Powiatowym w Kwidzynie, a 
Gminą Kwidzyn w sprawie 
użyczenia do korzystania z 
windy przez osoby 
niepełnosprawne. Winda, która 
znajduje się przy wejściu 
głównym do budynku należy do 
Starostwa Powiatowego. 
 

31.05.2022 1.Przygotowanie 
dokumentacji 
 
 

1.Koordynator ds. 
dostępności 

Bez kosztów  

Montaż przed każdym 
pierwszym stopniem schodów w 
górę oraz  przed pierwszym 
stopniem schodów w dół, na 
całej szerokości schodów 
oznakowania dotykowego- pas 
ostrzegawczy  
 

31.12.2023 1.Pozyskanie środków z 
budżetu 
2.Wybór oferty i zakup 

1.Inspektor ds. zamówień 
publicznych 
2.Koordynator ds. 
dostępności 

około 10.000,00zł 

Oznakowanie krawędzi 
pierwszego i ostatniego stopnia 

31.12.2023 1.Pozyskanie środków z 
budżetu 

1.Inspektor ds. zamówień 
publicznych 

Około 10.000,00zł 



biegu schodów pasem 
kontrastowym  

2.Wybór oferty i zakup 2.Koordynator ds. 
dostępności 

Przystosowanie toalety dla osób 
ze szczególnymi potrzebami 

31.12.2023 1. Pozyskanie środków z 
budżetu 
2. Pozyskanie środków 
pozabudżetowych  
3. Zakup i montaż składanych 
uchwytów przy umywalce 
4. Zakup miski ustępowej 
5. Zakup i zainstalowanie 
przewijaka z regulowaną 
wysokością 
6. Zakup i montaż systemu 
przywoławczego- 
alarmowego  

1. Inspektor ds. 
zamówień publicznych  
1. Inspektor ds. 
zamówień publicznych 

Do oszacowania 
40.000,00 zł 

Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli 
indukcyjnych 
 
 

Zakup przenośnych pętli 
indukcyjnych 

31.12.2023 1. Pozyskanie środków 
budżetowych 
2. Pozyskanie środków 
pozabudżetowych  
3. Wybór dostawcy 

1. Inspektor ds. 
zamówień publicznych  
2.Koordynator ds. 
dostępności 

Około 3.000,00 zł 

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy  
 
 

Wymiana oznaczeń 
informacyjnych  na drzwiach do 
pomieszczeń na wypukłe, 
kontrastowe i oznaczenie ich 
Braille. 

31.12.2023 1.Oszacowanie wartości 
zamówienia na dostawę 
2. Pozyskanie środków z 
budżetu 
3.Pozyskanie środków 
pozabudżetowych 

1. Inspektor ds. 
zamówień publicznych  
2.Koordynator ds. 
dostępności 

Wypukłe numery i  
tabliczki 
kontrastowe – 
około 10.000,00zł 



Wymiana tabliczek 
przydrzwiowych zewnętrznych 
na kontrastowe i napisanie ich 
Braille 

4. Przygotowanie zapytania 
ofertowego na dostawę i 
instalację  

Braille- do 
oszacowania 
około 10.000,00zł 

Zainstalowanie planu 
tyflograficznego  

31.12.2023 1.Oszacowanie wartości 
zamówienia na dostawę 
2. Pozyskanie środków z 
budżetu 
3.Pozyskanie środków 
pozabudżetowych 
4. Przygotowanie zapytania 
ofertowego na dostawę i 
instalację 
 

1. Inspektor ds. 
zamówień publicznych  
2. Koordynator ds. 
dostępności 

Tablica 
15.000,00zł 

Zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej 
 
 

Wyeliminowanie błędów ze 
strony internetowej urzędu. 
Analiza dokumentów 
wewnętrznych i informacji 
zamieszczanych na stronie 
internetowej i w biuletynie 
informacji publicznej pod kątem 
dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami  

20.02.2022 Kontrola dokumentów 
umieszczanych na stronie 
internetowej i biuletynie 
informacji publicznej. 
 

1. Pracownik ds. 
informatyzacji 
2. Informatyk  
3. Koordynator ds. 
dostępności 

Bez kosztów 

Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 
19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz. 1824), lub przez 
wykorzystanie zdalnego dostępu on-line do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje  
 

Zapewnienie dostępu do 
internetowego tłumacza on-line 
języka migowego 

31.08.2022 1. Pozyskanie środków z 
budżetu 

1.Koordynator ds. 
dostępności 

Około 2.000,00 zł 
rocznie 



2. Wybór oferty i zakup 
abonamentu 

Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci 
elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo nagrania treści w języku migowym oraz 
informacji w tekście łatwym do czytania,  

Utworzenie na stronie 
internetowej i w biuletynie 
informacji publicznej zakładki 
dla osób ze szczególnymi 
potrzebami - z informacjami o 
sposobie załatwiania spraw w 
urzędzie (zgłaszania 
zapotrzebowania na usługę lub 
świadczenie). 
Umieszczenie na stronie 
internetowej gminy i w biuletynie 
informacji publicznej dostępnych 
informacji dla osób ze 
szczególnymi potrzebami.  

31.03.2022 1. Opracowanie i 
umieszczenie informacji o 
działalności Urzędu Gminy 
Kwidzyn – tekst odczytywalny 
maszynowo, tekst łatwy do 
czytania (ETR- Easy-to-read), 
emitacja kontrastów, zmiana 
jasności 
2. Zlecenie wykonania oraz 
umieszczenie na stronie 
internetowej i w biuletynie 
informacji publicznej tekstu 
nagranego w polskim języku 
migowym – Informacji o 
działalności Urzędu Gminy 
Kwidzyn 
3. Pozyskanie środków z 
budżetu 
4. Pozyskanie środków 
pozabudżetowych 

1. Informatyk 
2.Pracownik ds. 
informatyzacji 
3.Koordynator ds. 
dostępności 

Dokumenty – 
brak kosztów 
Nagranie- do 
oszacowania 

Nazwa podmiotu: Urząd Gminy Kwidzyn 

Data: zmodyfikowano poprzedni plan i zamieszczono w grudniu 2021 roku aktualny Plan działania  

na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

w Urzędzie Gminy Kwidzyn na lata 2021 – 2025 

Dokument opracowała: Dorota Madej Koordynator ds. dostępności 

Zatwierdzam: Dariusz Wierzba Wójt Gminy Kwidzyn  


