
1 
 

Urząd Gminy Zawonia 

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności  

osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023 – 2024  

 

 

 

Nazwa podmiotu: Urząd Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia 

Data sporządzenia: 30.11.2022 r.  

Dokument opracował: Koordynator ds. dostępności – Anita Adamczyk-Sowa 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzający: Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta 

 

 



2 
 

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami 

na lata 2023 – 2024  

 

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 2020r. poz. 1062 z późń.zm.) zwaną dalej „ustawą o dostępności” ustala się plan działania na rzecz poprawy 

zapewniania dostępności Urzędu Gminy Zawonia w Zawoni, zwanego w dalszej części Urzędem, osobom ze szczególnymi 

potrzebami: 

 

L.P. Planowane działania Sposób realizacji Osoba/ referat 

odpowiedzialny 

za realizację 

Przewidywany 

termin realizacji 

1. Wykonanie ciągów 

komunikacyjnych oraz 

zaznaczenie krawędzi schodów 

na parterze budynku 

Naklejenie na pierwszy i ostatni 

stopnień żółtych taśm oraz 

wyznaczenie za pomocą żółtych taśm 

ciągów komunikacyjnych 

Koordynator ds. 

dostępności/ 

wyznaczony 

pracownik urzędu  

Do dnia 

31.12.2024 r.  

2. Nawiązanie współpracy z 

Tłumaczem JM (w razie takiej 

konieczności) oraz nagranie 

filmu o działalności Urzędu z 

tłumaczem JM 

Nawiązanie współpracy z Tłumaczem 

JM ( w przypadku zgłoszenia 

skorzystania z ww.) oraz nagranie, 

filmu dotyczącego funkcjonowania 

Urzędu Gminy Zawonia z tłumaczem 

JM 

Koordynator ds. 

dostępności  

Do dnia 

31.12.2024 r.  
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3.  Monitorowanie działalności 

podmiotów publicznych w 

zakresie zapewniania 

dostępności (audyty) 

Kontrola zapewniania dostępności 

przez Urząd i jednostki organizacyjne 

Koordynator ds. 

dostępności i 

Zespół ds. 

dostępności 

Razy do roku tj. 

lub w razie 

konieczności  

4. Zakup tyflomapy  Zakup i montaż tyflomapy na parter 

Urzędu Gminy 

Koordynator ds. 

dostępności 

Do dnia 

31.12.2024 r. 

5. Zakup tabliczek kontrastowych  Montaż tabliczek kontrastowych na 

drzwiach w Urzędzie Gminy Zawonia 

Koordynator ds. 

dostępności 

Do dnia 

31.12.2024 r. 

6. Zmiana zapisów na tablicy 

informacyjnej  

Uaktualnienie zapisów na tablicy 

informacyjnej na parterze Urzędu 

Koordynator ds. 

dostępności 

Do dnia 

31.12.2023 r. 

7. Sporządzenie planu działania 

dla urzędu Gminy Zawonia na 

rzecz poprawy zapewniania 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami na rok 2025-2027  

Opracowanie planu działania, 

przekazanie do zatwierdzenia przez 

Wójta Gminy Zawonia.  

Koordynator ds. 

dostępności  

Do dnia 

30.11.2024 r. 

 

 

 

Wójt Gminy Zawonia  

Agnieszka Wersta 

 


