
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

NA LATA 2022 – 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 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.), 
zwanej dalej: ustawą -  ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
 

Lp. Zakres działalności 

Realizujący 

zadania 

wynikające z art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Termin 

1 Realizacja rekomendacji 
audytu dostępności w 
Urzędzie Miejskim w 
Bieruniu 
 
OBSZAR 
ARCHITEKTONICZNY  
I CYFROWY 
 
 

1)Koordynator ds. 
dostępności wraz z 
Zespołem roboczym ds. 
dostępności 
architektonicznej, cyfrowej i 
informacyjno-
komunikacyjnej. 
2)Inspektor p/poż. 
2)Komórki organizacyjne 
Urzędu, zgodnie z 
właściwością.  

1. Wdrożenie systemu wezwania asysty ON (osoby niepełnosprawnej), zgodnie z zasadami 
projektowania uniwersalnego. 
2. Montaż tabliczek brajlowskich na drzwi. 
3. Montaż nakładek kątowych do  schodów wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi 
pierwszego i ostatniego stopnia w biegu.  
4. Oznaczenie o możliwości wejścia z psem asystującym wraz z szkoleniem pracowników. 
5. Zakup krzesła/koca ewakuacyjnego i przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi sprzętu do 
ewakuacji. 
6. Uzupełnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego o zasady ewakuacji osób z 
niepełnosprawnościami. 
7. Szkolenie pracowników z zakresu uniwersalnego projektowania przestrzenia publicznej.  
8.Zakup systemu informacyjno-nawigacyjnego (minimum dla głównego wejścia, toalety dla 
niepełnosprawnych i punktu obsługi klienta) / Zakup planów tyflograficznych.  
9. Wyeliminowanie problemu, związanego z brakiem częściowej dostępności do II i III piętra segmentu 
A budynku Urzędu (np. poprzez montaż urządzenia lub inne rozwiązania organizacyjno - techniczne). 
Do czasu wdrożenia rekomendacji nr 9 stosowane są rozwiązania organizacyjne – obsługa Klienta w 
Punkcie Obsługi Klienta na parterze budynku.  
 

 
1-5  
I półrocze  
2022 roku 
 
 
6-7  
II półrocze 
2022 roku 
 
 
8 II półrocze 
2023 roku 
 
9 II półrocze 
2024 roku 

2 Realizacja rekomendacji 
audytu dostępności w 
Urzędzie 
 
OBSZAR INFORMACYJNO-
KOMUNIKACYJNY 

1)Koordynator ds. 
dostępności wraz z 
Zespołem roboczym ds. 
dostępności 
architektonicznej, cyfrowej i 
informacyjno-
komunikacyjnej. 
2)Komórki organizacyjne 
Urzędu, zgodnie z 
właściwością 
 

1. Wprowadzenie procedury obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami. 
2. Zakup urządzenia do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna 
3. Szkolenie pracowników z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. 
4. Zakup lupy elektronicznej oraz ramki do podpisu. 

 
I półrocze  
2022 roku 



3 Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami  
w zakresie dostępności: 
1) architektonicznej 
2) cyfrowej 
3) informacyjno- 

komunikacyjnej 

Koordynator ds. dostępności 
wraz z Zespołem roboczym 
ds. dostępności 
architektonicznej, cyfrowej i 
informacyjno-
komunikacyjnej 

Pełne wdrożenie procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w 
Bieruniu.  

Realizacja  
w 2022 roku 

4 Przegląd obiektów 
gminnych 

Koordynator ds. dostępności 
wraz z Zespołem roboczym 
ds. dostępności 
architektonicznej, cyfrowej i 
informacyjno-
komunikacyjnej  
 
Pracownicy Wydziału 
Nadzoru i Spraw 
Społecznych   

1. Inwentaryzacja i analiza stanu budynków/ obiektów gminnych, w których są realizowane  
usługi publiczne w celu potwierdzenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, wg 
wymagań art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.). 

2. Przegląd stron internetowych jednostek organizacyjnych w celu potwierdzenia dostępności 
cyfrowej, wg wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

3. Monitoring stron internetowych BIP pod względem dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami zgodnie z przepisami ustawy, o dostępności cyfrowej stron internetowych. 

4. Przegląd realizacji planowanych działań na rzecz poprawy dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na lata 2022 – 2024 w jednostkach organizacyjnych Gminy – wg 
załącznika 

1-3. bieżąca 
realizacja  
w 2022 roku 
 
 
 
 
 
 
4. realizacja  
w 2023 roku 

5 Podejmowanie działań 
mających na celu pozyskanie 
środków zewnętrznych na 
dofinansowanie obiektów 
gminnych, w których są 
realizowane usługi publiczne 
– dostosowujących do 
wymagań określonych w 
obowiązujących przepisach 
prawnych. 

Dyrektorzy jednostek, 
 
Koordynator ds. dostępności 
 
Biuro Funduszy 
Zewnętrznych 
 

Bieżący monitoring ogłoszonych konkursów i programów, współfinansujących działania na rzecz osób 
ze szczególnymi potrzebami, w tym: 
- PFRON, 
- środki unijne, 
- Fundusz dostępności (rządowy Program Dostępność Plus 2018-2025, preferencyjne, nisko 
oprocentowane i możliwe do częściowego umorzenia pożyczki na inwestycje). 

Realizacja  
w całym 
okresie 
działania 

6 Monitorowanie działalności 
podmiotów publicznych w 
zakresie zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

Koordynator ds. dostępności 
wraz z Zespołem roboczym 
ds. dostępności 
architektonicznej, cyfrowej i 
informacyjno-
komunikacyjnej oraz 
Wydziałem Nadzoru i Spraw 
Społecznych 
- we współpracy z 
Kierownikami jednostek 
organizacyjnych Gminy 
Bieruń (lub upoważnionymi 
przez nich osobami)  

Przesyłanie możliwymi środkami komunikacji niezbędnych informacji oraz prowadzenie 
bezpośrednich spotkań w siedzibie Urzędu, jednostki organizacyjnej lub w monitorowanym obiekcie 
(w tym z udziałem specjalistów). 

II półrocze 
2022 
oraz  
II półrocze 
2023  



7 Pozostałe działania związane 
z zapewnieniem dostępności 
- analiza stanu zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

Koordynator ds.  
Dostępności  
Wydział Nadzoru i Spraw 
Społecznych 
Kierownicy jednostek 
organizacyjnych Gminy 
Bieruń  

Zbieranie informacji poprzez zgłoszenia Klientów, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz 
jednostek organizacyjnych w celu usuwania barier w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej 
oraz informacyjno- komunikacyjnej Urzędu. 

Realizacja  
w całym 
okresie 
działania 

Opracował:         
Koordynator ds. dostępności 
Jolanta Sałęga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             Załącznik do planu działania na rzecz poprawy  
             dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

na lata 2022 - 2024  

L.p. Nazwa jednostki Dostępność architektoniczna Dostępność cyfrowa Dostępność   informacyjno - 
komunikacyjna 

Termin 
realizacji 

1. Przedszkole nr 1 w  
Bieruniu  
 

1)Podjazd dla osób niepełnosprawnych – 
budynek, przy ul. Kamiennej 17   
2) Oznaczenia poziome, taśmy ostrzegawcze  
do oznaczenia przezroczystych powierzchni i 
wejść, taśmy do oznakowania powierzchni 
szklanych  
3)Linie naprowadzające do określonego 
punktu/ planu tyflograficznego 
4)Nakładki na schody- Pola uwagi – płyty- 
przed wejściem do budynków przy ul. 
Chemików 33, ul. Chemików 39 oraz ul. 
Kamiennej 17 
5)Wsparcie merytoryczne w zakresie 
dostosowania instrukcji BHP w przedszkolu 

Dostosowanie strony internetowej BIP do 
pełnej zgodności z obowiązującymi 
zasadami dostępności cyfrowej. 
 
Szkolenia 

1)System wezwania asysty (wzywania 
pomocy przez ON do drzwi zewnętrznych) 
wraz z montażem. 
 
2)Plany tyflograficzne 
 
3)Szkolenia       

2022 i 
2023 rok 

2 Przedszkole nr 2 w 
Bieruniu 
 

1)Podjazd dla osób niepełnosprawnych na 
wózku, w budynkach w Bijasowicach i 
Czarnuchowicach 
2) Płytka integracyjna z wypustkami w 
budynku przy ul Warszawskiej 230 
3) Pas ostrzegawczy z wypustkami przed 
drzwiami głównymi 
4) Maty ewakuacyjne oraz wsparcie 
merytoryczne w zakresie dostosowania 
instrukcji BHP w przedszkolu 

Dostosowanie strony internetowej BIP do 
pełnej zgodności z obowiązującymi 
zasadami dostępności cyfrowej 
 
Szkolenia 

1)System wezwania asysty (wzywania 
pomocy przez ON do drzwi zewnętrznych) 
wraz z montażem.  
 
2)Plany tyflograficzne 
 
3)Szkolenia      

2022 i 
2023 rok 

3 Przedszkole nr 3 z 
oddziałami 
integracyjnymi w 
Bieruniu 

1)T-Walk – dotykowo-dźwiękowe płytki 
chodnikowe dla osób niewidomych                                  
i niedowidzących 
2)Taśma karborundowa - samoprzylepna, 
antypoślizgowa, fotoluminescencyjna 50 mm.  
3)Linie naprowadzające 
4)Pasy ostrzegawcze 
5)Maty ewakuacyjne oraz wsparcie 
merytoryczne w zakresie dostosowania 
instrukcji BHP w przedszkolu 

Dostosowanie strony internetowej BIP do 
pełnej zgodności z obowiązującymi 
zasadami dostępności cyfrowej 
 
Szkolenia 

1)System wezwania asysty (wzywania 
pomocy przez ON do drzwi zewnętrznych) 
wraz z montażem.       
2)Czytelne oznaczenie budynku w formie 
tablicy informacyjnej. 
3)Tabliczki informacyjne z brajlem (opis sal, 
pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych  oraz 
sprzętów BHP).  
4)Plany tyflograficzne 
5)Szkolenia 

2022 i 
2023 rok 

4 Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Bieruniu 

Wg odrębnego projektu – Dostępna szkoła 



5 Szkoła Podstawowa  
nr 3 im. Orła Białego 
w Bieruniu 

Wg odrębnego projektu – Dostępna szkoła 
 

6 Bieruńskie Centrum 
Usług 

Zmiana organizacyjna – zgodnie z uchwałą nr III/5/2022 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 31 marca 2022 r. (jednostka w likwidacji) 
 

7 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Bieruniu 

1)Maty ewakuacyjne oraz wsparcie 
merytoryczne w zakresie dostosowania 
instrukcji BHP w przedszkolu 
2)Szkolenia 

Dostosowanie strony internetowej BIP do 
obowiązujących przepisów w zakresie 
ustawy o dostępności osób ze 
szczególnymi potrzebami i ustawy i 
przepisów oraz wytycznych w zakresie 
dostępności cyfrowej 

Szkolenia 2022 rok 

8 Bieruński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w 
Bieruniu   

1)Zapewnienie podjazdu dla potrzeb osób  
poruszających się na wózku inwalidzkim na 
obiekcie sportowym przy ul. Chemików 40 – 
likwidacja 1 stopnia poprzez podniesienie 
chodnika na długości 3m.  
2)Zakup i montaż wideodomofonów  
(łącznie z wykonaniem instalacji) na 
obiektach:  
Hala Sportowa przy ul. Szarych Szeregów 15  
Centrum Sportowe Homera Adrenalina ul. 
Homera 34 
Obiekt Sportowy ul. Warszawska 270 (biuro 
BOSiR) 
3)Maty ewakuacyjne oraz wsparcie 
merytoryczne w zakresie dostosowania 
instrukcji BHP w przedszkolu 
4)Szkolenia 

Szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej 
dokumentów elektronicznych i stron 
internetowych – w zakresie zgodności z 
WCAG 2,1   

1)Szkolenie z zakresu obsługi osób ze 
szczególnymi potrzebami, w tym osób z 
zaburzeniami funkcji poznawczych  
(szkolenia dla asystenta ON) 
2)Pętle indukcyjne 
 
 

2022 -
2024 rok 

9 Bieruński Ośrodek 
Kultury  

1)Maty ewakuacyjne w obiektach: KT 
Jutrzenka, DK Remiza, DK Gama oraz wsparcie 
merytoryczne w zakresie dostosowania 
instrukcji BHP w przedszkolu 
2)Szkolenia 

1) Audyt - analiza strony internetowej i BIP 
pod kątem spełniania wymogów 
dostępności i wdrożenie usprawnień 
2) Doradztwo i szkolenia w zakresie 
dostępności dla pracowników 
merytorycznych BOK 
 

1)Pętle indukcyjne w obiektach: KT 
Jutrzenka, DK Remiza, DK Gama 
2)Plany tyflograficzne ze stojakiem w 
obiektach: KT Jutrzenka, DK Remiza, DK 
Gama 
3)Tyflograficzne tabliczki informacyjne  
z  brajlem, kolorowym poddrukiem 
4)System wezwania asysty (wzywania 
pomocy przez ON do drzwi zewnętrznych) 
wraz z montażem obiektach: KT Jutrzenka, 
DK Remiza, DK Gama 
5)Doradztwo i szkolenia w zakresie 
dostępności  

2022 – 
2023 rok 

Bieruń, dnia 15 kwietnia 2022 r.  


