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Czerwlonka-Leszczyny

Zarzqdzenie Nr 615/21

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjqcia Planu dzialania na rzecz poprawy zapewnienia

dostqpno6ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami na okres do koica

2022 roku

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie

gminnym(t.j.Dz.U.22021 r.poz. 13722p62n.2m.)orazaft. 14usl.2 pkt2,ust.3i5

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpno6ci osobom ze szczeg6lnymi

potrzebami (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1062),

zarzqdzam, co nastgpuj e :

sl

Przyjmujg Plan dzialania na tzecz poprawy zapewnienia dostqpno6ci osobom ze

szczeg6lnymi potzebami w Urzqdzie Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny na okres

do korica 2022 roku, stanowiqcy zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

s2

Koordynacjg wdrozenia planu, o kt6rym mowa w $ 1 powierza sig Koordynatorowi do
spraw dostgpnoSci.

s3

Wykonanie Zarzqdzenia powierza sig kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzqdu

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny otaz pracownikom na samodzielnych

stanowiskach.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania. mlstrz
i Miasta

a-Leszczyny

aniszewsklffi1



BURMISTRZ
GMIN} I MIASTA

('zerwionka-LeszczYnY

Zalqcznik
do Zarzqdzenia Nr 6'15/21
z dnia 14 grudnia 2021 (.

CZENWONKA.TESZCZYNY

ZLOZA SUKCESU

Plan dzialania na 'zeczpoptawy zapewnienia dostgpno6ci

osobom ze szczegolnymi potrzebami w Urzqdzie Gminy

i Miasta Czerwionka-Leszczyny na okres do ko6ca 2022 roku

Grudzieh 2021
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Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi

potrzebami okregla Srodki sluzqce zapewnianiu dostqpno6ci osobom ze szczeg6lnymi

potzebami oraz obowiqzki podmiot6w publicznych w tym zakresie.

Pod pojeciem dostqpno66 rozumiemy dostQpno66 architektonicznq, cyfrowq oraz

informacyjno-komunikacyjnE, co na.imniej w zakresie okreslonym pzez minimalne

wymagania, o kt6rych mowa w art. 6 wyzej wymienionej ustawy.

Za osobg ze szczeg6lnymi potrzebami uwazamy osobe, kt6ra ze wzgledu na swoje

cechy zewnetzne lub wewnqtzne, albo ze wzglqdu na okolicznosci, w kt6rych sie

znajduje, musi podjqd dodatkowe dzialania lub zastosowa6 dodatkowe Srodki w celu

Wzezryciezenia bariery, aby uczestniczyd w roznych sferach 2ycia na zasadzie

r6wnosci z innymi osobami.

Baden oznacza pzeszkodg lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub

informacyjno-komunikacyjne, kt6re uniemo2liwia lub utrudnia osobom

ze szczeg6lnymi potrzebami udzial w r6znych sferach zycia na zasadzie r6wnosci

z innymi osobami.

Na podstawie wspomnianej wy2ej ustawy kaZdy organ wladzy publicznej zostat

zobowiazany do wyznaczenia koordynatora do spraw dostqpno6ci (art. 14 ust. 1).

Jednym zzadad koordynatora jest pzygotowanie ikoordynacja wdrozenia planu

dzialania na zecz poptawy zapewniania dost?pnosci osobom ze szczeg6lnymi

potrzebami. Celem planu jest wskazanie kierunk6w niezbednych zmian iwdrazanie

rozwiezai stu2qcych usprawnieniu funkcjonowania podmiotu publicznego, uczynienia

go bardziej dostqpnym oruz Wzyjaznym osobom ze szczegolnymi potzebami.
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Dotychczasowe dzialania podejmowane przez Urzqd Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny na nzecz zapewnienia dostqpno5ci

Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zwany dalej ,,Urzedem", podejmuje

dzialania, kt6re majq zapewni6 mo2liwo6c skorzystania z jego uslug w r6wnym

zakresie pzez wszystkich interesariuszy. Do ich grona nale2q przedstawiciele r62nych

Srodowisk. Sq to zar6wno klienci urzqdu, pracownicy, partnerzy spoleczno-

gospodarczy, jak r6wniez uczestnicy spotkai i konferencji.

W Urzqdzie odbyl siq dotychczas jeden audyt sprawdzajqcy stan zapewnienia

dostgpno6ci. Zostal przeprowadzony wokresie od grudnia 2017 r. do marca 2018 r.

w ramach projektu ,,Slqskie bez barier" realizowanego przez Stowazyszenie

Wspierania Organizacji Pozazqdovtych,,MOST' iStowarzyszenie Aktywno6ci

Obywatelskiej Bona Fides na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki

Spolecznej. Slu2yl on ocenie wdra2ania postanowiei Konwencji ONZ o prawach os6b

niepelnosprawnych w r62nych instytucjach publicznych, w tym urzgdzie iwybranych

jednostkach oSwiatowych i organizacyjnych gminy. Ponadto w okresie listopad 2017 r.

- marzec 2018 r. zostala przeprowadzona kontrola Najwy2szej lzby Kontroli

Delegatura w Katowicach w zakresie dostqpno6ci przestrzeni publicznej dla os6b

starszych i niepelnosprawnych.

We wnioskach z audytu otaz w protokolach pokontrolnych z kontroli znalazly siq

rekomendacje dzialaf do realizacji w celu zapewnienia dostqpno6ci.

W obszarze dostqpno6ci arch itekton icznej wykonano:

o wyr62nienie poczqtku ikoica wszystkich bieg6w schodowych w budynku przy

ulicy Parkowej 9,

o udro2nienie korytazy w budynku przy ulicy Parkowej g.

W obszarze dostqpno6ci cyfrowej, strony zazqdzane przez pracownik6w Urzqdu, sq

czq6ciowo zgodne z Wytycznymi dla dostqpno5ci treSci internetowych 2.1 (WCAG

2.1). Zapewniajq u2ytkownikom strony internetowej dostgp do material6w

i funkcjonalnoSci strony:

o nawigowanie po stronie bez uZycia myszki,

o mo2liwoS6 powiqkszenia strony, zwigkszenia kontrastu,

. uwzglgdnienie napis6w w filmach udostgpnianych na stronach,
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. na stronach internetowych znajduiq sie deklaracje dostQpnosci,

. przeszkolono redaktor6w BIP i stron WVVW w zakresie twozenia tre6ci

dostepnych cyfrowych.

W obszarze informacyjno-komunikacyjnym Uzqd zapewnia:

. opis zadai Uzqdu, kt6re sq dostgpne wiezyku migowym na stronie www

Uzedu,

. informacje w tekgcie latwym do czytania izrozumienia oraz w postaci

elektronicznego pliku zawierajAcego odczytywalny maszynowo,

. obsluge os6b gtuchych za posrednictwem tlumacza Polskiego J?zyka

Migowego (PJM) iSystemu Jezykowo-lvligowego (SJM) oraz os6b

gluchoniewidomych poprzez tlumacza SKOGN (systemu komunikowania siq

os6b gluchoniewidomych).
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Kierunki dziatari w ramach planu na rzecz poprawy zapewniania dostqpnosci

Urzedu dla os6b ze szczeg6lnymi potr:ebami na okres do koica 2022 toku

W planie na zecz poptary zapewniania dostqpnosci Uzgdu zostaly zaproponowane

kierunki dzialai w trzech obszarach: architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-

komunikacyjnym, o kt6rych mowa wart. 6 ustawy zdnia 19 lipca 2019 t.

o zapewnianiu dostQpno6ci osobom ze szczeg6lnymi.

DostepnoS6 architekton iczna

Proponowane dzialania:

. zapewnienie informacji na temat rozkladu pomieszczed w budynkach Urzedu,

co najmnie.i w spos6b wizualny i dotykowy lub glosowy,

. stworzenie zapis6w dotyczqcych pzebywania na terenie budynk6w Urzedu psa

asystujqcego, psa pzewodnika.

Zalecenia do wdrozenia:

. zakup urzqdzer. umozliwiajqcych zapoznania sie z informacjami na temat

rozkladu pomieszczeh w budynku w spos6b wizualny i dotykowy,

. skonsultowanie proponowanych rozwiqzafi, pzetestowanie zakupionych

urzqdzeh z osobami z niepelnosprawnosciq wzroku, w celu wyboru

optymalnych narzqdzi z punktu widzenia interesariuszy,

. opracowanie standard6w zachowad w sytuacji kiedy w wydazeniu

organizowanym Wzez Uzqd bierze udzial osoba z psem asystujqcym, psem

przewodnikiem,

. pzeszkolenie pracownik6w w zakresie obslugi interesariuszy przychodzqcego

z psem asystujqcym, psem pzewodnikiem.

Czas realizacji: do koica 2022 toku.
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Dostepnose cyfrowa

Proponowane dzialania:

. dostosowanie dokument6w elektronicznych do wymagai ustawy z dnia

4 kwietnia 2019 t. o dostQpnogci cyfrowej stron internetowych i aplikacji

mobilnych podmiot6w publicznych,

. stworzenie jednolitych zapis6w dot. dostepnosci cyfrowe.i w Urzedzie dla stron

internetowych iaplikacji mobilnych oraz ich element6w.

Zalecenia do wdrozenia:

. wyznaczenie osoby lub os6b w kazdej kom6rce organizacyjnel, kt6re bqdq

czuwaly nad dostosowaniem dokument6w elektronicznych, aby zapewnialy one

wymagania dostQpno6ci cyfrowej- byly odczytywane przez programy, czytniki,

z kt6rych korzystaje osoby z niepelnosprawnosciq,

. przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych os6b z twozenia dost?pnych

dokument6w elektronicznych,

. opracowanie standard6w dost?pnosci cyfrowej Urz9du.

Czas realizacji: do kofca 2022 roku.

DostepnoS6 informacyi no-komunikacyina

Proponowane dzialania:

. umozliwienie kontaktu osobom z niepelnosprawnosciE sluchu z Urzedem

poprzez wyslanie SMS, IVIMS w celu latwej komunikacji,

. stworzenie procedury rozpatrzenia wniosku o kontakt w formie jakiej oczekuje

od UrzQdu osoba ze szczeg6lnymi potzebami,

. instalacja urzqdzed lub innych srodk6w technicznych do obslugi os6b

sla boslyszqcych .

Zalecenia do wdrozenia:

. udostqpnienie na stronie internetowej Urzqdu, w zakladce,,lnformacje dla os6b

z niepelnosprawnocciami", danych kontaktowych, w tym numeru telefonu oraz
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adresu elektronicznej skrzynki pocztowej do Koordynatora do spraw

dostqpno6ci w Urzqdzie,

. opracowanie wewnqtznej procedury pzekazywania przez Koordynatora do

spraw dostgpnoSci wiadomo6ci przeslanych za pomoca SMS, MMS przez

osoby z niepelnosprawnoSciq sluchu do wlaSciwej kom6rki organizacyjnej,

. stwozenie wzoru wniosku o kontakt w formie, kt6rej oczekuje osoba ze

szczeg6lnymi potrzebami,

. opracowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostqpno6ci,

. zakup pgtli indukcyjnych lub uzqdzer\ opartych o inne technologie, kt6rych

celem jest wspomaganie slyszenia.

Czas realizacji: do kohca 2022 roku.

lnne dzialania podejmowane w Urzgdzie zmierzajqce do poprawy dostqpno5ci

urzqdu

P ropon owa ne dzialania:

. szkolenia pracownik6w Urzqdu na temat r62nych rodzaj6w niepelnosprawno6ci

oraz prawidlowych zachowah w kontakcie z osobami z niepelnosprawnoSciq.

Zalecenia do wdro2enia:

. organizacja wydarzefi, spotkaf oraz szkoleri wewnqtrznych na temat savoir

vivre w kontakcie z osobami majqcymi r62ne rodzle niepelnosprawnoSci oraz

2ycia z danym rodzajem niepelnosprawno6ci.

Czas realizacji: do koica 2022 roku.

Monitoring i koordynacja

OdpowiedzialnoS6 za realizacjq poszczeg6lnych pozycji Planu, leZy we wlasciwych

kom6rkach organizacyjnych Urzqdu oraz do pracownik6w na samodzielnych

stanowiskach, zwanych w niniejszym planie kom6rkami organizacyjnymi, zgodnie

z Regulaminem Organizacyjnym Urzqdu.
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Monitoring realizacji Planu prowadzony bgdzie przez Koordynatora do spraw

dostqpnoSci. W ramach procesu monitoringu, Koordynator ds. dostqpnoSci, pzygotuje

sprawozdanie z realizaqi niniejszego planu dzialania. Raport z realizacji Planu bqdzie

zatwierdzany przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Le szczyny. Na podstawie

pzygotowanego raportu, Koordynator ds. dostgpno6ci mo2e formulowa6 wnioski

w zakresie dalszego etapu wdrazania dostqpno6ci w Urzqdzie i kierowa6 je do

wlaSciwych kom6rek organizacyjnych.

Zgodnie z zapisami art. 11 ustawy o zapewnianiu dostepno5ci osobom

ze szczeg6lnymi potzebami okre6la Srodki slu2qce zapewnianiu dostgpno6ci osobom

ze szczeg6lnymi potrzebami Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, co 4 lata,

najp62niej do 31 marca danego roku przygotuje raport o stanie zapewnienia

dostqpno6ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami oraz zatrttierdzi go na portalu

sprawozdawczym Gl6wnego Urzqdu Statystycznego. Nastgpnie raport zostanie

opublikowany na stronie BIP Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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