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1. Dostępność architektoniczna 

Lp. Zadanie 
Podjęte lub planowane 

działania 

Planowany 
termin 

realizacji 

1.  Likwidacja barier poziomych i pionowych 
przestrzeni komunikacyjnych  

Budowa windy oraz dostosowanie komunikacji 
poziomej dla osób niepełnosprawnych 
(korytarze, toalety)  

Przygotowanie projektu 
technicznego rok 2021 

Realizacja prac rok 
2022-2023 

2.  Likwidacja barier dostępności do budynku 
Likwidacja obecnych drzwi wejściowych ze 
schodami zewnętrznymi 

Przygotowanie projektu 
technicznego rok 2021 

Realizacja prac rok 
2022-2023 

3.  

Instalacja urządzeń lub zastosowanie 
środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które 
umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych 

Zastosowanie „inteligentnego” oświetlenia 
wewnątrz budynku  

Przygotowanie projektu 
technicznego rok 2021 

 
Realizacja prac rok 

2022-2023 

4.  

Zapewnienie informacji na temat rozkładu 
pomieszczeń w budynku, co najmniej 
w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy 

Przetłumaczenie tablic informacyjnych na 
sposób dotykowy 
 

Do końca 2021 r. 

5.  
Zapewnienie wstępu do budynku osobie 
korzystającej z psa asystującego Dostosowanie komunikacji poziomej 

Przygotowanie projektu 
technicznego rok 2021 
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Lp. Zadanie 
Podjęte lub planowane 

działania 

Planowany 
termin 

realizacji 
Realizacja prac rok 

2022-2023 

6.  
Zapewnienie dostępu do parkingu osobom 
niepełnosprawnym Wykonanie i oznakowanie miejsc parkingowych 

dla niepełnosprawnych 

Do końca 2021 r. 

7.  

Zapewnienie osobom ze szczególnymi 
potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób 

Dostosowanie wewnętrznych regulacji w 
zakresie ewakuacji.  
Planowany zakup krzesła do ewakuacji 

Do końca 2021 r. 

2. Dostępność cyfrowa 

Lp. Zadanie 
Podjęte lub planowane 

działania 

Planowany 
termin 

realizacji 

1. Zapewnienie dostępności cyfrowej 

a) migracja strony www i BIP na dostępny 
portal gov.pl, 

b) przeszkolenie pracowników z zasad 
tworzenia dostępnych pism i dokumentów,  

c) zmiana regulaminu organizacyjnego 
w zakresie zasad tworzenia dostępnych 
dokumentów. 

Zakończenie prac 
zaplanowano do końca 

2022 r. 

2. 
Opracowanie i publikacja deklaracji 
dostępności 

Publikacja na stronach: 

 https://www.swierczow.pl  

 https://www.bip.swierczow.pl  

Pierwsza publikacja 
07.02.2020 r. 

Aktualizacja na bieżąco 
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3. Dostępność informacyjno - komunikacyjna 

Lp. Zadanie 
Podjęte lub planowane 

działania 

Planowany 
termin 

realizacji 

1.  

Obsługa z wykorzystaniem środków 
wspierających komunikowanie się, 
o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 
2017 r. poz. 1824) lub przez wykorzystanie 
zdalnego dostępu online do usługi tłumacza 
przez strony internetowe i aplikacje 

Tłumacz dostępny na wniosek 

  
Dostęp do usługi tłumacza online ze strony 
gov.pl  

Pracownik punktu podawczego skierowany 
zostanie na kurs języka migowego. 

Do końca 2021 r. 

2.  

Instalacja urządzeń lub innych środków 
technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących w szczególności pętli 
indukcyjnej, systemów FM lub urządzeń 
opartych o inne technologie, których celem 
jest wspomaganie słyszenia 

Zaplanowano zakup pętli indukcyjnej Do końca 2021 r. 

3.  

Zapewnienie na stronie internetowej 
informacji o zakresie działania - w postaci 
elektronicznego pliku zawierającego tekst 
odczytywalny maszynowo, nagranie treści 
w polskim języku migowym oraz informacji 
w tekście łatwym do czytania 

Zaplanowano zadanie do realizacji II kwartał 2021 r. 
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Lp. Zadanie 
Podjęte lub planowane 

działania 

Planowany 
termin 

realizacji 

4.  

Zapewnienie, na wniosek osoby 
ze szczególnymi potrzebami, komunikacji 
z podmiotem formie określonej w tym 
wniosku 

Zaplanowano zadanie do realizacji  Do końca 2021 r. 

 


