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Harmonogram do realizacji 

Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

na lata 2022 – 2025 w Urzędzie gminy Lubicz przy ul. Toruńskiej 21w Lubiczu Dolnym.  
 

Harmonogram realizacji Planu obejmuje szacunkowe koszty wprowadzenia i wdrożenia zmian będących efektem przeprowadzonego w UG Lubicz 

Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności w ramach projektu ,,Akcelerator dostępności JST Makroregionu Południowo - Zachodniego 

nr POWR.02.18.00-00.0081/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz obserwowanych potrzeb na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. W wyniku 

monitorowania działalności Urzędu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, Plan działania zostaje uszczegółowiony w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. 

 

Monitorowanie działalności 

Urzędu o którym mowa w art. 

14 ust. 2 ustawy w zakresie 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Czas 

realizacji 

Niezbędne działania, 

podejmowane kroki 

Osoba odpowiedzialna Szacunkowy 

Koszt 

 

Dostępność architektoniczna 

 

Zakup maty ewakuacyjnej, 

materaca ewakuacyjnego lub 

krzesła ewakuacyjnego, 

uzupełnienie Procedury 

Ewakuacji Pracowników, 

Interesantów oraz Mienia 

Urzędu Gminy Lubicz z 2019 r. 

o informacje dotyczące 

ewakuacji osób z 

niepełnosprawnościami.  

2023-2024 

 

Przygotowanie zapytania 

ofertowego.  

Referat Organizacyjny/Koordynator.  

 

Przedział 

cenowy od 

1.000,00 zł do 

7.000,00 zł 



Przygotowanie planu działania 

na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w 

Urzędzie gminy Lubicz na lata 

2022-2025 

Bieżąca 

aktualizacja.  

 Koordynator Zrealizowane  

 

Dostępność cyfrowa 

 

Aktualizacja wpisów w 

deklaracji dostępności  

Działanie 

ciągłe 

Raz w roku do końca 31 

marca. 

 

Samodzielne stanowisko d/s 

Informatyki i Telekomunikacji (IT)/ 

Referat Promocji i Komunikacji 

Społecznej (PR )/Koordynator 

Przedział 

cenowy od 

300,00 zł do 

500,00 zł 

Dostosowanie dokumentów 

elektronicznych do wymagań 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej 

Działanie 

ciągłe 

 Samodzielne stanowisko pracy ds. 

Informatyki i Telekomunikacji 

(IT)/Koordynator  

Kwota do 

5.000,00 zł  

Sporządzenie brakujących 

transkrypcji dla osób 

niesłyszących i niedosłyszących 

oraz bieżące uzupełnianie.  

Działanie 

ciągłe 

 Samodzielne stanowisko pracy ds. 

Informatyki i Telekomunikacji 

(IT)/Koordynator. 

Kwota do 

10.000 ,00 zł 

Dodanie alternatyw tekstowych 

dla zdjęć i grafik  znajdujących 

się  na stronie internetowej. 

Działanie 

ciągłe 

 Referat Promocji i Komunikacji 

Społecznej (PR) 

 

Kwota do 

500,00 zł 

 

Dostępność informacyjno – komunikacyjna 

 

Zakup pętli indukcyjnej 

stacjonarnej (wyposażenie biura 

obsługi interesanta).  

2022 r.   Referat Organizacyjny 

(ORG)/koordynator  

Kwota ok 

 3.000,00 zł 

Zrealizowane 

Nagranie treści w polskim 

języku migowym (PJM) 

zgodnie z art. 6, pkt.3 lit. 3 

pocz. 2023   Referat Promocji i Komunikacji 

Społecznej (PR) 

Kwota do 

1000,00 zł  



ustawy o zapewnieniu 

dostępności.  

 

Zapewnienie informacji na temat 

rozkładu pomieszczeń w budynku 

w sposób dotykowy- Tyflomapa 

wisząca.   

2024- 2025 Przygotowanie zapytania 

ofertowego. 

Referat Organizacyjny (ORG)/ Referat 

Promocji i Komunikacji 

Społecznej (PR)/Koordynator  

 

Przedział 

cenowy od 

5000,00 zł do 

10.000,00  zł  
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