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I. WSTĘP  

 
Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, opracowany został plan działania na rzecz 

poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Gminy 

Krapkowice na lata 2022-2025.  

W ramach Planu na rzecz poprawy zapewnienie dostępności w Gminie Krapkowice 

wyznaczono kierunki działań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz 

informacyjno-komunikacyjnej. 

 
 

II. ZAKRES  DZIAŁALNOŚCI 
 
 
 
 
l.p.  

     Zakres działalności    Realizujący zadania  
Wynikające z art..6  
Ustawy o 
zapewnieniu  
Dostępności 
osobom ze  
Szczególnymi 
potrzebami 
 

 Sposób realizacji 

1. Dokonanie analizy pod kątem 
dostosowania obiektów do 
minimalnych wymagań służących 
zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

Koordynator ds. 
dostępności 

Współpraca z pracownikami 
Urzędu Miasta i Gminy 
Krapkowice oraz Dyrektorami i 
Kierownikami jednostek 
organizacyjnych Gminy 
Krapkowice 
 

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

 

Koordynator ds. 
dostępności 

Zamieszczenie na stronie BIP 
Gminy Krapkowice informacji 
adresowych i kontaktowych 
podmiotów wspierających 
osoby ze szczególnymi 
potrzebami.  
 

3. Dokonanie diagnozy w zakresie 
dostępności alternatywnej.  
 

Koordynator ds. 
dostępności 

Uzyskanie informacji ze 
wskazaniem na wymagania o 
charakterze zapewniającym 
wsparcie np. pracownika, 
wolontariusza lub podjęcie 
działań w zakresie pomocy 
alternatywnej 

4. Sporządzenie Raportu o stanie 
zapewnienia dostępności podmiotu 
publicznego  
 

Koordynator ds. 
dostępności 
Dyrektorzy/Kierownicy 
Jednostek 
organizacyjnych 
Gminy Krapkowice  

Przekazanie sporządzonego 
raportu go GUS.  
Podanie do publicznej 
wiadomości na stronach  BIP 
jednostek  

 
 



 
III. KIERUNKI DZIAŁAŃ W RAMACH PLANU POPRAWY DOSTĘPNOŚCI 

 
                                     
                                     DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

 
 
 
 DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA 
 
PROPONOWANE DZIAŁANIE 
 

ZALECENIE DO WDROŻENIA 

 
 
 
 
 
 
 
Dostosowanie dokumentów elektronicznych 
do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 
r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych  
 

Dostosowanie dokumentów elektronicznych 
do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 
r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych  
 
Dostosowanie wszystkich dokumentów 
elektronicznych do wymagań WCAG.  
 
Wyznaczenie osoby lub osób, które będą 
czuwały nad dostosowaniem dokumentów 
elektronicznych, aby zapewniały one 
wymagania dostępności cyfrowej – były 
odczytywane przez programy, czytniki, z 
których korzystają osoby z 
niepełnosprawnością wzroku.  
 
Przeprowadzenie szkoleń dla 
wyznaczonych osób z tworzenia 
dostępnych dokumentów elektronicznych  

    PROPONOWANE DZIAŁANIE 
 

      ZALECENIE DO WDROŻENIA 

Dostosowanie przestrzeni zewnętrznej 
budynków do możliwości użytkowania przez 
osoby ze szczególnymi potrzebami 

Oznakowanie poziome i pionowe miejsc 
parkingowych przeznaczonych dla osób z 
niepełnosprawnością 

Niwelowanie barier architektonicznych 
 
 
 
Umożliwienie osobom ze szczególnymi 
potrzebami swobodnej komunikacji 
pionowej i poziomej 

Dostosowanie wejść, ciągów 
komunikacyjnych dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. 
 
Budowa podjazdów, wind, platform. 

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

 

Zakup tablic lub urządzeń 
umożliwiających zapewnienie informacji 
na temat rozkładu pomieszczeń w 
budynku w sposób wizualny i dotykowy 
lub głosowy.  
Oznakowanie pomieszczeń, kierunków 
ruchu  za pomocą piktogramów 

 

Zapewnienie osobom ze szczególnymi 
potrzebami możliwości bezpiecznej 
ewakuacji 

Zakup urządzeń wspomagających 
ewakuację : krzeseł ewakuacyjnych, 
materacy lub mat ewakuacyjnych 



 
 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA 
 
     PROPONOWANE DZIAŁANIA        ZALECENIE DO WDROŻENIA 

 
Instalacja pętli indukcyjnej, systemów FM 
lub urządzeń opartych o inne technologie, 
których celem jest wspomaganie słyszenia.  
 

Konsultacje z wykwalifikowanymi 
podmiotami w sprawie możliwości instalacji 
stałej pętli indukcyjnej.  
 
Dostosowanie treści zamieszczanych na 
stronie internetowej BIP oraz www dla osób 
ze szczególnymi potrzebami 
 
 
 

Dostosowanie treści zamieszczanych na 
stronie internetowej BIP oraz www dla osób 
ze szczególnymi potrzebami 
 
 

Informacje o zakresie swojej działalności 
(głównych zadaniach podmiotu) zapisane 
w postaci tekstu odczytywanego 
maszynowo. 
 
 Nagrania treści w polskim języku migowym 
(PJM) w postaci pliku wideo.  
 
Stosowanie ETR (tekst łatwy do czytania) w 
opisach najważniejszych treści  
 

 
 
 
 

IV.  POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY  
DOSTĘPNOŚCI W GMINIE KRAPKOWICE 

 
 
 

1. Realizacja art. 4 ust. 3 Ustawy.  
 
 
Opracowanie i przygotowanie  propozycji klauzul o zapewnieniu dostępności, do zastosowania 

w umowach zawieranych przez Gminę Krapkowice oraz jednostki organizacyjne z 

Wykonawcami.  

Przekazanie dokumentu do jednostek i komórek organizacyjnych.  

 

    2. Realizacja art. 30 ustawy w ramach postępowania skargowego.  
 

Opracowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności.  
 
Opracowanie procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków w ramach postępowania 

skargowego o zapewnienie dostępności.  

 



 
IV. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

 
Zakres działania Czas  

reali
zacji 

Niezbędne działania / punkty postępu prac 
/ kroki milowe 

Osoba/ 
Jednostka 
Odpowiedzialna 

 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

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

 
2022 
   - 
2024 

Zakup urządzeń umożliwiających 
zapewnienie informacji na temat rozkładu 
pomieszczeń w budynku w sposób głosowy i 
dotykowy. Skonsultowanie proponowanych 
rozwiązań z osobami z niepełnosprawnością 
wzroku.  
 

Koordynator ds 
dostępności.  
Dyrektorzy/kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 

Dostosowanie przestrzeni 
zewnętrznej budynków do 
możliwości użytkowania przez 
osoby ze szczególnymi 
potrzebami 

 
2022 
  - 
2023 

Wyznaczenie oraz oznakowanie poziome i 
pionowe miejsc parkingowych dla osób z 
niepełnosprawnością w bezpośrednim 
sąsiedztwie wejścia do budynku 

Koordynator ds 
dostępności.  
Dyrektorzy/kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych/ 
Wydział OST 

Zapewnienie osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
możliwości bezpiecznej 
ewakuacji 

 
2022 
  - 
2023 

Zakup i montaż urządzeń do bezpiecznej 
ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, 
w tym : krzeseł ewakuacyjnych, materaców 
lub mat ewakuacyjnyych 

Koordynator ds 
dostępności.  
Dyrektorzy/kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 
 
 

Niwelowanie barier 
architektonicznych 
 
Umożliwienie osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
swobodnej komunikacji 
pionowej i poziomej 

 
2022 
  - 
2025 

Dostosowanie  budynków do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, likwidacja progów, 
niwelowanie różnic poziomych, oznakowanie 
początkowego i końcowego stopnia biegu 
schodowego w sposób kontrastowy. 
Stosowanie  
 
W budynkach strategicznych budowa wind, 
platform, podjazdów 
 

Koordynator ds 
dostępności.  
Dyrektorzy/kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych/ 
Wydział OST 

 
 

DOSTĘPNOŚĆ  CYFROWA 
 
 
 
 
 
 
Dostosowanie dokumentów 
elektronicznych do wymagań 
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów 
publicznych  
 

 
 
 
 
 
 
 
2022 
  - 
2023 

Dostosowanie dokumentów elektronicznych 
do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  
Dostosowanie wszystkich dokumentów 
elektronicznych do wymagań WCAG.  
 
Wyznaczenie osoby lub osób, które będą 
czuwały nad dostosowaniem dokumentów 
elektronicznych, aby zapewniały one 
wymagania dostępności cyfrowej – były 
odczytywane przez programy, czytniki, z 
których korzystają osoby z 
niepełnosprawnością wzroku.  
 
Przeprowadzenie szkoleń dla wyznaczonych 
osób z tworzenia dostępnych dokumentów 
elektronicznych 

 
 
 
 
 
 
Firmy zewnętrzne, 
informatycy lub  
osoby, które 
odpowiedzialne są za 
publikowanie 
informacji na stronach  



 
DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNA 

Instalacja pętli indukcyjnej, 
systemów FM lub urządzeń 
opartych o inne technologie, 
których celem jest 
wspomaganie słyszenia.  
 

 
2022 
   - 
2024 

Instalacja systemów FM , pętli indukcyjnej w 
szczególności w miejscach bezpośredniego 
kontaktu z petentem  lub ogólnych salach 
obrad, salach kinowych 

 
Koordynator ds.  
dostępności,  
Dyrektorzy, Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 

Dostosowanie treści 
zamieszczanych na stronie 
internetowej BIP oraz www dla 
osób ze szczególnymi 
potrzebami 
 
 

 
 
2022 
   - 
2023 

Dostosowanie treści zamieszczanych na 
stronach BIP , stronach www dotyczących 
działalności podmiotu, najważniejszych 
informacji bieżących od możliwości odbioru 
przez osoby z różnorakimi 
niepełnosprawnościami , w tym: 

 w postaci tekstu odczytywanego 
maszynowo. 

 
 Nagrania treści w polskim języku 

migowym (PJM) w postaci pliku 
wideo.  

 
 Stosowanie ETR (tekst łatwy do 

czytania) w opisach najważniejszych 
treści 

 
 
Osoby odpowiedzialne 
za prowadzenie stron 
BIP, www.  
Dyrektorzy, Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 

 
 

V. MONITORING I KOORDYNACJA 
 
Monitoring realizacji Planu prowadzony będzie przez Koordynatora ds. dostępności.  

W ramach procesu monitoringu, Koordynator, do 1-go marca każdego roku, przygotuje 

sprawozdanie z realizacji planu działania za rok poprzedni. Roczne raporty z realizacji Planu 

będą zatwierdzane przez Burmistrza Krapkowic. Na podstawie przygotowanego raportu 

rocznego, Koordynator ds. dostępności może formułować wnioski w zakresie stanu realizacji 

działań wynikających z przyjętego planu i kierować je do właściwych komórek 

organizacyjnych. 

 

Zgodnie z art.11 ust.1 Ustawy o zapewnieniu dostępności  osobom ze szczególnymi 

potrzebami Koordynator przygotowuje Raport, który następnie publikowany jest na stronach 

BIP jednostki. 

 

Odpowiedzialność za realizację poszczególnych pozycji Planu  leży we właściwych komórkach 

organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy  Krapkowice, jednostkach organizacyjnych Gminy 

Krapkowice 


