
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W  
URZĘDZIE MIEJSKIM W OPOCZNIE NA LATA 2020-2021

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami.

Lp. Zakres działalności Realizujący
działania

Sposób realizacji Termin

1. Dokonanie samooceny pod 
kątem sposobów 
dostosowania budynków 
Urzędu Miejskiego w 
Opocznie do minimalnych 
wymagań dotyczących 
dostępności.

Koordynator ds.
dostępności,
Sekretarz

sporządzenie deklaracji dostępności ze 
wskazaniem na wymagania w wymiarze 
architektonicznym, cyfrowym i informacyjnym 
wynikające z zapisów art.6 ww. ustawy.

październik 2020r.

2. Zalecenie Kierownikom 
gminnych jednostek 
organizacyjnych wyznaczenia 
osoby/osób odpowiedzialnych 
za wdrażanie realizacji ustawy 
o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami
w jednostce oraz współpracę 
z koordynatorem ds. 
dostępności.

Koordynator ds.
dostępności,
Sekretarz

-  przesłanie pism do gminnych jednostek 
organizacyjnych zalecających wyznaczenie 
osoby/osób odpowiedzialnych za wdrażanie 
realizacji ustawy o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami,

-  stworzenie wykazu osób odpowiedzialnych za 
wdrażanie ustawy i współpracę z 
koordynatorem.

do 31.12.2020r.

3. Analiza stanu budynków 
Urzędu Miejskiego 
w Opocznie pod względem

Koordynator ds.
dostępności,
Sekretarz,

przeprowadzenie przeglądu budynków pod 
względem dostępności architektonicznej, by 
spełnione zostały minimalne wymagania służące

do 31.01.2021r.



dostosowania 
w zakresie dostępności 
architektonicznej do potrzeb 
osób ze szczególnymi 
potrzebami.

Dyrektorzy
Wydziałów

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 
2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami.

4. Analiza stanu budynków 
Urzędu Miejskiego 
w Opocznie pod względem 
dostosowania 
w zakresie dostępności 
informacyjno- komunikacyjnej 
do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds.
dostępności,
Sekretarz,
Dyrektorzy
Wydziałów

przeprowadzenie przeglądu budynków pod 
względem dostępności informacyjno- 
komunkacyjnej, by spełnione zostały minimalne 
wymagania służące zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami wynikające z 
ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

do 31.01.2021r.

5. Analiza stanu dostępności 
cyfrowej strony internetowej 
oraz Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Opocznie do potrzeb osób 
ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds.
dostępności,
Sekretarz,
Dyrektorzy
Wydziałów

przeprowadzenie analizy w zakresie dostępności 
cyfrowej, by spełnione zostały minimalne 
wymagania służące zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami wynikające z 
ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

do 31.01.2021 r.

6. Przyjmowanie uwag, opinii 
i sugestii od osób ze 
szczególnymi potrzebami, 
a także ich opiekunów i rodzin 
dotyczących problemów 
natury architektonicznej, 
technicznej, cyfrowej, czy też 
informacyjno-komunikacyjnej 
z jakimi zmagają się oni 
podczas kontaktów 
z placówkami użyteczności 
publicznej.

Koordynator ds. 
dostępności

umieszczenie na BIP ogłoszenia o możliwości 
zgłaszania uwag, opinii i sugestii od osób ze 
szczególnymi potrzebami, a także ich opiekunów 
w sprawie dostosowania budynków Urzędu 
Miejskiego w Opocznie do ich potrzeba (problemy 
natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, oraz 
informacyjno-komunikacyjnej).

przez cały okres 
realizacji



7. Sporządzenie Raportu 
o stanie zapewniania 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, 
zgodnie z art. 11 ustawy.

Koordynator ds. 
dostępności

uzyskanie danych raportu, sporządzenie raportu, 
przekazanie sporządzonego Raportu do 
zatwierdzenia przez Burmistrza Opoczna, podanie 
treści Raportu do publicznej wiadomości na stronie 
BIP.

marzec 2021 r.

8. Ustalenie działań z zakresu 
poprawy dostępności 
architektonicznej w 
budynkach Urzędu Miejskiego 
w Opocznie.

Koordynator ds.
dostępności,
Sekretarz,
Skarbnik,
Wydział
Techniczno-
Inwestycyjny,
Wydział
Zamówień
Publicznych

ustalenie harmonogramu działań na rzecz poprawy 
dostępności architektonicznej, oszacowanie 
kosztów prac, które będą musiały zostać wykonane 
oraz określenie ram finansowych w budżecie Gminy 
Opoczno na ich realizację.

do 30.06.2021 r.

9. Ustalenie działań z zakresu 
poprawy dostępności cyfrowej 
stron internetowych oraz BIP 
Urzędu Miejskiego 
w Opocznie.

Koordynator ds.
dostępności,
Sekretarz,
Skarbnik,
Informatycy,
Wydział
Zamówień
Publicznych

ustalenie harmonogramu przebudowy strony 
internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej na 
rzecz poprawy dostępności cyfrowej, oszacowanie 
kosztów prac, które będą musiały zostać wykonane 
oraz określenie ram finansowych w budżecie Gminy 
Opoczno na ich realizację.

do 30.06.2021 r.

10. Ustalenie działań z zakresu 
poprawy dostępności 
informacyjno-komunikacyjnej 
w budynkach Urzędu 
Miejskiego w Opocznie.

Koordynator ds.
dostępności,
Sekretarz,
Skarbnik,
Informatycy,
Wydział

ustalenie harmonogramu działań na rzecz poprawy 
dostępności informacyjno-komunikacyjnej w 
zakresie zapewnienia obsługi z wykorzystaniem 
środków wspierających komunikowanie się, 
oszacowanie kosztów prac, które będą musiały

do 30.06.2021 r.



Zamówień
Publicznych

zostać wykonane oraz określenie ram finansowych 
w budżecie Gminy Opoczno na ich realizację.

11. Dokonanie przeglądu 
procedur, regulaminów, itp. 
obowiązujących w Urzędzie 
Miejskim w Opocznie pod 
kątem dostosowania ich do 
zasady zapewnienia 
dostępności, zgodnie z art. 6 
ustawy z dnia 19 lipca 2019r. 
o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami.

Koordynator ds.
dostępności,
Sekretarz,
Dyrektorzy
Wydziałów

a) dokonanie przez pracowników merytorycznych 
przeglądu procedur dotyczących w 
szczególności:
-  zlecania lub powierzania zadań publicznych;
-  udzielania zamówień publicznych pod kątem 

dostosowania ich do zasady zapewnienia 
dostępności,

b) dostosowanie ww. procedur do zasady 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami.

do 5.09.2021 r.

12. Dokonanie analizy w zakresie 
konieczności zapewnienia 
dostępności alternatywnej 
w przypadku braku 
zapewnienia dostępności dla 
osób ze szczególnymi 
potrzebami ze względu na 
ograniczenia techniczne.

Koordynator do 
spraw
dostępności.

podanie do publicznej wiadomości w BIP informacji 
wynikającej z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem 
dostępu alternatywnego.

do 5.09.2021 r.

Opracował: Zatwierdzi

Koordynator ds. dostępności u i 1R OPOC^
w Urzędzie Miejskim w Opocznie
Katarzyna Sudzius-Bobrek Dariusz Kosno

IASTA Opoczno, dn. lOlOf,


