
 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami w roku 2022 

  

Lp 

.  

Zakres działalności  
Realizujący 

działania  
Sposób realizacji  

  

Termin  

  

1  Dostosowywanie zawartości 

stron internetowych 

www.izbicko.pl i bip.izbicko.pl 

pod w zakresie spełniania 

wymogów dostępności cyfrowej 

Koordynator 

Informatyk, 

Osoby 

zamieszczające 

informacje na 

stronach 

internetowych 

Doszkalanie pracowników 

w zakresie tworzenia treści 

dostępnych cyfrowo,  

Realizacja 

w całym 

okresie 

działania 

2 Dostosowanie nagrań Sesji Rady 

Gminy  w zakresie dostępności 

cyfrowej 

Informatyk, 

Pracownik Biura 

Rady Gminy 

Transkrypcja nagrań Sesji 

Rady Gminy na stronie 

bip.popielow.pl 

Realizacja 

w całym 

okresie 

działania 

3 Przygotowanie raportu 

dostępności 

Koordynator Przygotowanie raportu 

dostępności 

30.04.2022 

4 Przeprowadzenie audytu stron 

internetowych 

Działanie 

zlecone 

podmiotowi 

zewnętrznemu 

Przeprowadzenie audytu 

stron www.izbicko.pl i 

bip.izbicko.pl pod kątem 

zgodności z wymogami 

WCAG 2.1 

1 połowa 

2022 roku 

5 Aktualizacja deklaracji 

dostępności na stronach 

internetowych i aplikacji 

mobilnej 

Koordynator Aktualizacja deklaracji na 

podstawie wyniku audytu 

dostępności stron 

internetowych 

III kw. 

2022 

http://www.izbicko.pl/
http://www.izbicko.pl/


6 Przystosowywanie budynku 

Urzędu Gminy na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności dla 

osób ze szczególnymi 

potrzebami 

Zespół ds. 

dostępności 

Uzupełnienie oznaczeń za 

pomocą  piktogramów w 

budynku, oznakowanie 

ciągów komunikacyjnych, 

klatek schodowych  

Realizacja 

w całym 

okresie 

działania 

7 Instalacja interaktywnego 

systemu ułatwiającego 

poruszanie się po urzędzie 

Zespół ds. 

dostępności,  

Instalacja monitora z  

interaktywną mapą urzędu, 

ułatwiającą wyszukiwanie 

poszczególnych referatów i 

pokoi oraz ułatwiającej 

przemieszczanie się po 

urzędzie 

IV kw. 

2022 

8 Instalacja pętli indukcyjnej Zespół ds. 

dostępności, 

Zakup przenośnej lub 

stacjonarnej pętli 

indukcyjnej ułatwiającej 

porozumiewanie się osób 

niedosłyszących 

II-IV kw. 

2022 

9 Zapewnienie możliwości 

odpoczynku osobom z 

niepełnosprawnością 

Zespół ds. 

dostępności,  

Zapewnienie możliwości 

odpoczynku osobom z 

niepełnosprawnością 

poprzez zakup krzeseł do 

wypoczynku i ustawienie 

ich w ciągach 

komunikacyjnych 

II-IV kw. 

2022 

10 Dostosowanie budynków 

gminnych dla osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Koordynator ds. 

dostępności, 

 

Remont i przebudowa 

budynków gminnych 

poprzez częściową zmianę 

układu funkcjonalnego i 

dostosowanie obiektu do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

IV kw. 

2022 

11.   Zapewnienie możliwości 

komunikacji w języku migowym  

 Pracownik 

urzędu gminy  

Kurs nauki języka 

migowego  

grudzień 

2022 r.  

  



 

  

12. Sporządzenie Planu działania na 

rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na rok 

2023 

Zespół ds.  

dostępności 

Opracowanie  Planu 

działania na 2023 rok i 

przekazanie do 

zatwierdzenia  

grudzień 

2022 r.  

 



  


