
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez 

Urząd Gminy Murów 

Zgodnie z art. 14, ust.2, pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępnie do świadczonych usług.  

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępie do 

usług świadczonych przez Urząd Gminy Murów opracowuje się na lata 2022 – 2023.  

Wymagana aktualizacja po przeniesieniu działalności urzędu do nowej siedziby. Od tego momentu 

plan działania może być opracowywany na dłuższy okres.  

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI 
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

Nazwa podmiotu: URZĄD GMINY MURÓW 

Adres obiektu: Siedziba tymczasowa, ul. Lipowa 68A, 46-030 Zagwiździe 

Data opracowania planu: 01.01.2022 r. 

Planowana aktualizacja planu: 30.11.2023 r. 

DIAGNOZA 

Lp. Działanie Stan (czy 
zrealizowano) 

Zalecenia do wdrożenia 
 

1. Audyt architektoniczny tak Zgodnie z zaleceniami z audytu 

2. Audyt cyfrowy nie Przeprowadzenie audytu cyfrowego 

3. 
Audyt informacyjno- 
komunikacyjny 

nie Przeprowadzenie audytu 
informacyjno- komunikacyjnego 

4. Audyt procedur tak Zgodnie z zaleceniami z raportu 

HARMONOGRAM 2022-2023 

Lp. Element planu Czas realizacji 
Osoba/jednostka 
odpowiedzialna 

A. Obszar architektoniczny 

1.  

Nadzorowanie / konsultacja robót 
budowlanych zw. z budową nowej 
siedziby UG 

Przez okres trwania robót 
budowlanych – do oddania 
obiektu do użytku 

Koordynator ds. 
Dostępności, 
Inwestycje, 
Kierownik Budowy 

B. Obszar cyfrowy 

1. 

Wykonanie audytu: 
- strony internetowej 
- BIP 
- aplikacji mobilnej 

Do 31 czerwca 2022 roku Koordynator ds. 
Dostępności 

2. 

Dostosowanie strony internetowej Do 30 czerwca 2023 roku  Informatyk, Dział 
Organizacyjny, 
Koordynator ds. 
Dostępności 

3.  
Przeszkolenie pracowników UG w 
zakresie przygotowywania 
dokumentów dostępnych cyfrowo  

Do 30 czerwca 2022 roku Koordynator ds. 
Dostępności 



C. Obszar informacyjno - komunikacyjny 

1. 
Wykonanie audytu w obszarze 
dostępności informacyjno -  
komunikacyjnej 

Do 31 marca 2022 roku Koordynator ds. 
Dostępności 

2. 

Zamieszczenie informacji o 
działalności urzędu: 
- w języku prostym 
- w języku ETR 
- w PJM 

Niezwłocznie po utworzeniu 
nowej strony internetowej 

Koordynator ds. 
Dostępności 

3.  
Przeszkolenie pracowników w 
zakresie obsługi osób ze 
szczególnymi potrzebami 

Do 30 kwietnia 2022 roku Koordynator ds. 
Dostępności 

4. 
Przeszkolenie pracowników w 
zakresie tworzenia korespondencji 
w języku prostym 

Do 30 czerwca 2022 roku Koordynator ds. 
Dostępności 

D. Procedury 

1. 

Wdrożenie zaleceń z audytu procedur 
wykonanego przez firmę 
zewnętrzną: 

1) Procedury składania wniosku o 
zapewnienie dostępności oraz 
zgłaszania skargi na brak 
zapewnienia dostępności 

2) Procedura ewakuacji 
3) Procedura zamawiania tłumacza 

PJM 
4) inne… 

Do 30 września 2022 r. Koordynator ds. 
Dostępności,  
Wydział 
Organizacyjny 

 

 

 

 

 


