
Załącznik do Zarządzenia nr 14/2022
z dnia 23 lutego 2022r.

Plan działania 
na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Urzędzie Gminy w Wierzbinku

Dostępność architektoniczna

Lp. Obszar
Analiza stanu zapewnienia

dostępności Planowane działania

1 Zapewnianie wolnych od barier
poziomych i pionowych 
przestrzeni komunikacyjnych
(komunikacja pionowa i 
pozioma)

Ciągi komunikacyjne o prawidłowej 
szerokości, zapewniają możliwość 
swobodnego poruszania się.  
Nawierzchnia ciągów 
komunikacyjnych powoduje  
zjawisko odbicia

----------

Brak pochwytów w ciągach 
komunikacyjnych. Szerokość ciągów 
komunikacyjnych wolna od 
przeszkód. 
Brak fakturowych oznaczeń 
nawierzchni

Planuje się w odległości 
50 cm przed krawędzią 
pierwszego stopnia 
schodów w dół oraz 
przed krawędzią 
pierwszego stopnia 
schodów w górę ułożyć 
fakturę ostrzegawczą o 
szerokości nie mniejszej
niż 40 cm i nie większej 
niż 60 cm (na całej 
szerokości schodów)

W budynku wyznaczono miejsca 
odpoczynku oraz wypełnienia 
dokumentów. Miejsca odpoczynku 
zrealizowane poprzez ustawienie 
krzeseł (część z podłokietnikami, 
część bez)

----------

Wyznaczono kącik zabaw dla dzieci ----------
Komunikacja pionowa w budynku 
realizowana jest przy pomocy klatek 
schodowych, dźwigu osobowego 
oraz pochylni. Pochylnia przed 
wejściem bocznym do budynku o 
prawidłowych wymiarach

----------

Główna, dekoracyjna klatka 
schodowa – schody zabiegowe, 
wysokość poręczy 116 cm – poręcze 
po obu stronach biegu schodów. 
Liczba stopni w jednym biegu 
prawidłowa
Boczna klatka schodowa - o 
prawidłowej liczbie stopni w jednym ----------



biegu, na spoczniku następuje 
zmiana biegu schodów. Poręcze 
jednostronne na wysokości 103 cm
Schody w budynku nie są 
oznakowane pasami o barwie 
kontrastowej pod względem podłóg i
ścian. Stopnie schodów posiadają 
noski i podcięcia. Brak fakturowego 
oznakowania nawierzchni 
informującego o zmianie poziomów

Planuje się oznakować 
schody wewnętrzne w 
sposób kontrastowy i 
fakturowy (krawędzie 
stopni oznaczyć przy 
pomocy kontrastowego 
pasa o szerokości 5 cm 
umieszczonego wzdłuż 
całej krawędzi stopni 
w poprzek biegu)

Poręcze nieprzedłużone o min.      
30 cm w poziomie przed początkiem 
i końcem schodów. Na poręczach 
brak oznakowania dotykowego.

Planuje się 
umieszczenie informacji 
dotykowej  
na poręczach schodów

Komunikacja pionowa w budynku 
realizowana jest także za pomocą 
dźwigu osobowego.  Wymiary kabiny
dźwigu 110 cm na 145 cm, drzwi do 
kabiny mają szerokość 90 cm. W 
kabinie dźwigu brak poręczy po obu 
stronach. System otwierania drzwi 
oparty jest na czujnikach 
zatrzymujących zamykanie drzwi 
przed fizycznym kontaktem z 
przeszkodą. W kabinie dźwigu nie 
umieszczono lustra. Na 
kondygnacjach obok drzwi dźwigu 
osobowego brak informacji z 
numerem kondygnacji. Drzwi windy 
nie są kontrastowe w stosunku do 
otoczenia. 
Zewnętrzny panel sterujący 
umieszczony na prawidłowej 
wysokości. Brak sygnalizacji 
dźwiękowej. Panel sterujący w 
kabinie zamontowany na 
prawidłowej wysokości, przyciski 
piętrowe znajdują się pod 
przyciskami alarmu i drzwi. Przyciski 
wyposażone są w oznakowanie 
dotykowe. 

W miarę możliwości 
finansowych planuje się 
zamieszczenie czytelnej 
informacji o numerze 
kondygnacji w strefie 
wejścia do dźwigu 
osobowego (informacja 
w formie wizualnej oraz 
dotykowej), 
zamontowanie po obu 
stronach kabiny 
ciągłych poręczy oraz 
zamontowanie lustra 
(na ścianie przeciwnej 
do drzwi wejściowych)

Do budynku Urzędu Gminy w 
Wierzbinku przynależy wewnętrzny 
parking z wyznaczonymi miejscami 
postojowymi dla osób z 
niepełnosprawnościami.
Miejsca postojowe dla osób z 
niepełnosprawnościami niewłaściwie 
oznakowane - brak prawidłowego 
oznakowania poziomego

Prawidłowe 
oznakowanie poziome 3
stanowisk postojowych 
(właściwe 
pomalowanie) 



Miejsca postojowe zapewniają łatwy 
dostęp do chodnika (wysokość 
krawężnika około                 2 cm). 
Nawierzchnia miejsc postojowych 
nierówna – wykonana z kostki 
kamiennej. Brak ograniczników na 
miejscach postojowych 
uniemożliwiający nawis przedniej 
części samochodu nad chodnikiem, 
co powoduje, że zaparkowane 
samochody ograniczają szerokość 
chodnikiem

Zastosowanie 
elementów 
ograniczających 
możliwość nawisu 
przedniej części 
samochodu nad 
chodnikiem – np. 
separatory ruchu, 
ograniczniki

Stojak na rowery umieszczony w 
miejscu, w którym zaparkowane 
rowery ograniczają szerokość 
chodnika

Przestawienie stojaka w
odpowiednie miejsce – 
nieograniczające 
szerokości chodnika

Główne wejście do Urzędu łatwe do 
zlokalizowania - podkreślone 
architektonicznie. Strefa wejścia 
zadaszona. Informacja o funkcji 
budynku umieszczona w strefie 
wejścia. 
Brak oznakowania fakturowego 
przed wejściem i za wejściem do 
obiektu.

Wejścia do budynku 
zostaną 
zasygnalizowane pasem
ostrzegawczym o 
szerokości 50 cm 
ułożonym w odległości 
50 cm przed drzwiami i 
za drzwiami

W strefie wejścia głównego brak 
właściwego oznakowania drogi do 
wejścia dla osób z 
niepełnosprawnościami (informacja 
taka zawieszona jest w miejscu 
niedostępnym na drzwiach 
wejściowych głównych)

Oznakowanie (w strefie 
wejścia głównego) drogi
do wejścia dla osób z 
niepełnosprawnościami 
w postaci graficznej

Do wejścia głównego i wejść 
bocznych prowadzą schody 
zewnętrzne. Brak oznakowania 
kontrastowego oraz fakturowego 
schodów, brak poręczy. 
Wejścia boczne – zlokalizowane na 
tyłach obiektu. Jedno z wejść 
wyposażone w pochylnie o 
prawidłowych wymiarach.

Zamontowanie poręczy 
przy schodach 
zewnętrznych (wejście 
główne) 

2 Zapewnianie dostępu do 
wszystkich pomieszczeń, z 
wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych

Urząd Gminy w Wierzbinku zapewnia
dostęp do wszystkich pomieszczeń, z
wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych.

----------

Na parterze znajduje się toaleta dla 
osób niepełnosprawnych, w której 
zapewniona jest przestrzeń 
manewrowa. Toaleta nie jest 
wyposażona w system alarmowy. 

Planuje się wyposażyć 
toaletę w system 
alarmowy (np. zakup 
dzwonka 
bezprzewodowego)

3 Zapewnianie informacji na 
temat rozkładu pomieszczeń  w

Urząd Gminy w Wierzbinku zapewnia
informację na temat rozkładu 

Planuje się wymianę 
lady na stanowisku 



sposób wizualny i dotykowy lub
głosowy.

pomieszczeń w sposób wizualny. 
Punkt Obsługi Interesanta znajduje 
się po lewej stronie od wejścia 
głównego do budynku. Tablica 
informacyjna urzędu znajduje się w 
strefie  Punktu Obsługi Interesanta. 
Główny Punkt Informacyjny 
oznakowany w sposób czytelny i 
łatwy do zlokalizowania.
Stanowisko nie posiada obniżonego 
blatu. Osoba będąca za ladą jest 
widoczna.
Lokalizacja znaków i informacji 
umożliwia ich łatwe odnalezienie

Punktu Obsługi 
Interesanta z częścią 
obniżoną dostosowaną 
dla osób na wózkach 
oraz osób niskorosłych 

Tabliczki informujące o funkcji 
pomieszczeń znajdują się na 
wysokości 170 cm (górna krawędź). 
W budynku nie stosuje się oznaczeń 
dotykowych. 
Numeracja pomieszczeń realizowana
jest poprzez umieszczenie numerów 
na tabliczkach informujących o 
funkcji pomieszczenia

Planuje się 
umieszczenie tabliczek 
informujących o funkcji 
pomieszczenia w formie 
wizualnej 
oraz dotykowej (np. 
alfabet Braille’a/pismo 
wypukłe) oraz  
zastosowanie informacji
dotykowej  
na poręczach schodów

Drzwi oznakowane w sposób 
umożliwiający ich identyfikację przez
osoby słabowidzące. Drzwi w kolorze
ciemnego brązu, kolorystyka ścian w
jasnych kolorach (biały, jasnoszary). 
Szerokość wejścia o prawidłowych 
wymiarach.

----------

Klamki drzwi wewnętrznych w formie
dźwigni nie stanowią przeszkód dla 
osób o ograniczonej sprawności 
manualnej

----------

W budynku brak elementów 
poprawiających ogólną orientację w 
obiekcie – brak ogólnego planu 
budynku z oznaczeniem miejsca „tu 
jesteś”, map, planów tyflograficznych
lub infokiosków.

Planuje się zakup tablicy
tyflograficznej

4 Zapewnianie wstępu do 
budynku osobie 
korzystającej z psa 
asystującego

Osoba z niepełnosprawnością ma 
prawo wstępu do budynku Urzędu 
Gminy w Wierzbinku wraz z psem 
asystującym i psem przewodnikiem

----------

5 Zapewnianie osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
możliwości ewakuacji lub 
uratowania w inny sposób

Urząd Gminy w Wierzbinku zapewnia
osobom ze szczególnymi potrzebami 
pozbawione barier drogi 
ewakuacyjne na parterze budynku. 
Uzupełnione zostały odpowiednie 
procedury w tym zakresie w 
instrukcji przeciwpożarowej

----------



Dla prawidłowego prowadzenia 
ewakuacji osób z
niepełnosprawnościami/ze 
szczególnymi potrzebami stworzono 
procedurę ewakuacji osób o 
ograniczonej zdolności poruszania 
oraz uzupełniono Instrukcję 
Bezpieczeństwa Pożarowego w 
zakresie uzyskiwania informacji o 
liczbie oraz miejscu przebywania 
osób o ograniczonej możliwości 
poruszania - szczegóły procedury w 
zakresie ewakuacji zostały  
uzgodnione z osobą uprawnioną do 
opracowania Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego

----------

W budynku wyznaczono i 
oznakowano drogi ewakuacyjne na 
wysokości 170 cm. 

Umieszczenie 
oznakowania 
ewakuacyjnego na 
odpowiedniej wysokości
w całym obiekcie, tj. 
150 cm

W obiekcie brak dźwiękowego i 
wizualnego systemu powiadamiania 
alarmowego. 
W budynku zamontowane zostało 
awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 
Budynek nie jest wyposażony w 
sprzęt do ewakuacji osób z 
niepełnosprawnościami, starszych 
lub omdlałych.
Drogi ewakuacyjne oznaczone są w 
sposób wizualny, brak oznakowania 
w formie dotykowej. Brak 
oznakowania drzwi ewakuacyjnych 
barwą żółtą 

Zakup krzesła 
ewakuacyjnego oraz 
przeszkolenie 
wyznaczonych osób do 
udzielenia pomocy w 
ewakuacji

Liczba i rozmieszczenie 
sprzętu do ewakuacji 
oraz zaznaczenie ich 
lokalizacji na planach 
ewakuacyjnych zostaną 
uzgodnione ze 
specjalistą ds. ppoż

Dostępność cyfrowa

Lp. Obszar
Analiza stanu zapewnienia

dostępności Planowane działania

1 Zapewnienie dostępności stron 
internetowych i aplikacji 
mobilnych, dla których Urząd 
Gminy w Wierzbinku posiada 
deklaracje dostępności

Urząd Gminy w Wierzbinku nie 
posiada aplikacji mobilnych

----------

Strona internetowa Urząd Gminy w 
Wierzbinku, dla której wystawiono w
dniu 8 grudnia 2020r. deklarację 
dostępności, jest częściowo zgodna z
ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron 

Dostosowanie strony 
internetowej Urzędu 
Gminy w Wierzbinku 
oraz strony BIP do 
wymogów ustawowych 



internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów

2 Zapewnienie dostępności stron 
internetowych i aplikacji 
mobilnych, dla których Urząd 
Gminy w Wierzbinku nie 
posiada deklaracji dostępności

Urząd Gminy w Wierzbinku nie 
posiada stron internetowych i 
aplikacji mobilnych, dla których nie 
posiada deklaracji dostępności

----------

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Lp. Obszar Analiza stanu zapewnienia
dostępności

Planowane działania

1 Zapewnienie osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
obsługi z wykorzystaniem  
sposobów/środków 
wspierających komunikowanie 
się

W Urzędzie Gminy w Wierzbinku nie 
ma możliwości skorzystania z obsługi
w języku migowym oraz brak jest  
urządzeń wspierających słuch

Planuje się zapewnienie 
zdalnego dostępu online
do usługi tłumacza 
polskiego języka 
migowego (PJM)
oraz wyposażenie 
Punktu Obsługi 
Interesanta w pętle 
indukcyjną

Osoba z niepełnosprawnością ma 
prawo wstępu do budynku Urzędu 
Gminy w Wierzbinku wraz z psem 
asystującym i psem przewodnikiem

----------

Brak numeru telefonu komórkowego 
wyznaczonego dla osób o 
szczególnych potrzebach do 
komunikacji za pomocą SMS lub 
MMS.

Wyznaczony zostanie 
jeden numer 
komórkowy dostępny 
dla osób ze 
szczególnymi 
potrzebami do 
komunikacji SMS i/lub 
MMS (również w 
deklaracji dostępności)

W Urzędzie brak procedury obsługi 
klientów ze szczególnymi potrzebami

Przygotowanie 
procedury obsługi 
klienta z zapisami 
dotyczącymi osób ze 
szczególnymi 
potrzebami, szczególnie 
w zakresie: środków 
wspierających 
komunikowanie się, 
zdalnego dostępu online
lub innego do usługi 
tłumacza polskiego 
języka migowego (PJM)

Zamieszczenie na 
stronie internetowej 



oraz BIP i umożliwienie 
pobrania wniosku o 
zapewnienie tłumacza 
języka migowego

Dla osób słabosłyszących, osób z 
autyzmem oraz innych, którzy 
niekomfortowo czują się w tłumie 
czy sali obsługi nie został 
zapewniony pokój cichej obsługi

Zapewnienie  pokoju 
cichej obsługi 
ułatwiającego 
komunikację osób ze 
szczególnymi 
potrzebami

2 Zapewnianie urządzeń lub 
środków technicznych do 
obsługi osób słabosłyszących

Brak urządzeń lub środków 
technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących

Planuje się wyposażenie
Punktu Obsługi 
Interesanta w pętle 
indukcyjną

3 Zapewnianie na stronie 
internetowej informacji o 
zakresie działalności Urzędu w 
postaci tekstu odczytywalnego 
maszynowo,  nagrania treści w
polskim języku migowym (PJM)
w postaci pliku wideo oraz 
informacji w tekście łatwym do
czytania (ETR)

Urząd Gminy w Wierzbinku zapewnia
na stronie internetowej informację o 
zakresie swojej działalności w 
postaci tekstu odczytywalnego 
maszynowo. 
Brak jest takiej informacji w postaci  
pliku wideo zawierającego nagranie 
treści w polskim języku migowym 
(PJM) oraz informacji w tekście 
łatwym do czytania (ETR)

Zamieszczenie na 
stronie internetowej 
informacji o zakresie 
działalności Urzędu w 
postaci  pliku wideo 
zawierającego nagranie 
treści w polskim języku 
migowym (PJM) oraz 
informacji w tekście 
łatwym do czytania 
(ETR)

4 Dostępność w zakresie 
zatrudniania osób z 
niepełnosprawnościami

Podmiot nie posiada regulaminu o 
naborze na wolne stanowisko 
urzędnicze w Urzędzie Gminy w 
Wierzbinku.
Ogłoszenia o naborze na wolne 
stanowisko urzędnicze nie zawierają 
informacji o barierach 
architektonicznych bądź 
udogodnieniach w budynku Urzędu.

Opracowanie 
Regulaminu naboru na 
wolne stanowisko 
urzędnicze w Urzędzie 
Gminy w Wierzbinku z 
informacjami 
dotyczącymi osób z 
niepełnosprawnościami 
uwzględniając zapisy z 
ustawy o pracownikach 
samorządowych.
Opracowanie 
Regulaminu Pracy 
Urzędu Gminy w 
Wierzbinku z 
uwzględnieniem 
regulacji dotyczących 
osób z 
niepełnosprawnościami 
takich jak: czas pracy, 
wymiar dni urlopu, 
wymiar przerw w pracy, 
zwolnienie od pracy

Instytucja nie współpracuje z 
organizacjami pozarządowymi w celu
pozyskania pracowników na wolne 
stanowiska urzędnicze. 
Ogłoszenia o pracę zamieszczane 

Mając na celu 
pozyskanie 
pracowników z 
niepełnosprawnościami 
należy dystrybuować 



jest na stronie BIP, na tablicy 
informacyjnej w Urzędzie oraz na 
profilu Facebook.

ogłoszenia o pracę na 
wolne stanowiska także 
wśród organizacji 
pozarządowych (o 
zasięgu lokalnym i 
ogólnopolskim), które 
zajmują się aktywizacją 
zawodową osób z 
niepełnosprawnościami


