
 

Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności: 

Zakres działalności Niezbędne działania 
Osoba/jednostka 
odpowiedzialna 

Czas realizacji 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

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

Zakup stosownych urządzeń 
(np. tyflomapa), tabliczek 
informacyjnych 
umożliwiających zapewnienie 
informacji na temat rozkładu 
pomieszczeń w budynku 
w sposób głosowy i dotykowy 

Koordynator, 
Sekcjia 
kwatermistrzowsko 
- techniczna 

na bieżąco, 
według 
przyznawanych 
środków 
f inansowych 
w budżecie 

Zapewnienie wstępu 
do budynku osobie 
korzystającej z psa 
asystującego 

Zamieszczenie informacji 
o możliwości wstępu z psem 
asystującym na stronie 
internetowej oraz w 
widocznym miejscu w budynku  

Koordynator, 
Sekcja 
organizacyjno – 
kadrowa  

wykonano 

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

- Zakup schodowego wózka 
ewakuacyjnego oraz 
przeszkolenie pracowników 
z obsługi, 
  
- Rozmieszczenie informacji 
o kierunkach i drogach 
ewakuacji poprzez 
kontrastowe oznaczenia, 
znane piktogramy, 
 
- Opracowanie procedury 
ewakuacyjnej osób ze 
szczególnymi potrzebami, 
przeszkolenie pracowników 

Koordynator, 
Sekcja 
kwatermistrzowsko 
– techniczna, 
Sekcja kontrolno – 
rozpoznawcza  

na bieżąco, 
według 
przyznawanych 
środków 
f inansowych 
w budżecie 

Zapewnienie wolnych 
od barier poziomych i 
pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych 
w budynku 

- Zakup odpowiedniego 
urządzenia tj. schodołaz, 
przeszkolenie pracowników ze 
sposobu korzystania z tego 
urządzenia 

Koordynator, 
Sekcja 
kwatermistrzowsko 
– techniczna 

według 
przyznawanych 
środków 
f inansowych 
w budżecie 

Zapewnienie miejsca 
parkingowego dla 
osoby  
z 
niepełnosprawnością 

Wyznaczenie i przygotowanie 
wraz z odpowiednim 
oznaczeniem miejsca 
parkingowego 

Koordynator, 
Sekcja 
kwatermistrzowsko 
– techniczna 

według 
przyznawanych 
środków 
f inansowych 
w budżecie 

Usuwanie barier 
utrudniających 
poruszanie się przed 
budynkiem oraz w 
budynku komendy  

Stosowanie wszelkiego 
rodzaju udogodnień dla osób 
z niepełnosprawnościami tj. 
fakturowe oznaczenia 
nawierzchniowe, systemy 
antypoślizgowe, kontrastowe 
oznaczenia itp. 

Koordynator, 
sekcja 
kwatermistrzowsko 
- techniczna 

na bieżąco 

Zapewnienie obsługi 
osoby ze 
szczególnymi 

- Poinformowanie 
pracowników o możliwości 
obsługi interesanta przy 
wejściu do budynku komendy 

Koordynator 
Sekcja 
kwatermistrzowsko 
– techniczna , 

wykonano 



potrzebami przy 
wejściu do komendy 

 
- Poinformowanie 
pracowników o zapewnieniu 
pomocy osobie ze 
szczególnymi potrzebami 

 

Podejmowanie 
działań mających na 
celu zapewnienie 
dostępności 
architektonicznej 

Poszerzanie wiedzy z zakresu 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator na bieżąco 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA 

Zapewnienie 
dostępności cyfrowej 
strony internetowej  

Dostosowanie strony 
Internetowej do wymogów 
WCAG 2.1 na poziomie AA 

Koordynator, 
wydział operacyjno 
- szkoleniowy 

W związku z 
realizacją projektu 
współfinansowan
ego ze środków 
Unii Europejskiej, 
migracja stron 
internetowych 
komendy 
powiatowej do 
portalu GOV.PL 
odbędzie się w 
2025 roku  

Dostosowanie 
dokumentów 
elektronicznych do 
wymagań ustawy z 
dnia 4 kwietnia 2019 
r. o dostępności 
cyfrowej stron 
internetowych i 
aplikacji mobilnych 
podmiotów 
Publicznych 

Zapoznanie się z prawidłowym 
tworzeniem dostępnych 
dokumentów i elementów 
zamieszczanych na stronie 
Internetowej 
 

Koordynator, 
Rzecznik prasowy, 
Osoby uprawnione 
do umieszczania 
treści na stronach 
internetowych (BIP, 
strona www) 

na bieżąco 

Zapewnienie tekstu 
alternatywnego do 
zamieszczanych 
zdjęć, grafik 

Wstawianie krótkich opisów do 
zdjęć zamieszczanych na 
stronę Internetową komendy 

Koordynator, 
Rzecznik prasowy, 
Osoby uprawnione 
do umieszczania 
treści na stronach 
internetowych (BIP, 
strona www) 

na bieżąco 

Przegląd strony 
Internetowej pod 
względem 
dostępności cyfrowej 

Monitorowanie treści 
zamieszczanych na stronie 
komendy 

Koordynator, 
Rzecznik Prasowy, 
Wydział operacyjno 
- szkoleniowy 

na bieżąco 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA 

Instalacja pętli 
indukcyjnej, systemów 
FM lub urządzeń 
opartych o inne 
technologie, których 
celem jest 
wspomaganie 
słyszenia 

- Instalacja i odbiór 
urządzenia,  
- Umieszczenie na stronie 
internetowej informacji 
o możliwości skorzystania z 
urządzenia wspomagającego 
słyszenie 
- Przeszkolenie pracowników  
z obsługi urządzenia  

Koordynator, 
sekcja 
kwatermistrzowsko 
- techniczna 

według 
przyznawanych 
środków 
f inansowych  
w budżecie 



 

Dostosowanie treści 
zamieszczanych na 
stronie informacji o 
zakresie swojej 
działalności (głównych 
zadaniach podmiotu) 
w postaci tekstu 
łatwego do czytania 
(ETR), tekstu 
odczytywalnego 
maszynowo, oraz 
nagrania treści w 
polskim języku 
migowym (PJM) w 
postaci pliku wideo 

- Przygotowanie teksu dla 
tłumacza języka migowego, 
umieszczenie filmiku z 
tłumaczeniem przez tłumacza 
języka migowego 
 
- Zredagowanie oraz 
umieszczenie na stronie 
internetowej informacji  
o komendzie w postaci tekstu 
łatwego do czytania 
 
- Przygotowanie oraz 
umieszczenie na stronie 
internetowej informacji 
o działalności komendy 
w postaci tekstu 
odczytywalnego maszynowo 
 

Koordynator, 
sekcja 
organizacyjno - 
kadrowa 

wykonano 

Zapewnienie 
możliwości 
skorzystania osobie z 
niepełnosprawnościa
mi z tłumacza języka 
migowego online 

- Ustalenie warunków umowy, 
przygotowanie umowy 
zlecenia dla tłumacza języka 
migowego 
wybranego z rejestru tłumaczy 
prowadzonego przez 
wojewodę,  
 
- Umieszczenie informacji o 
możliwości skorzystania z 
usługi tłumacza online na 
stronie internetowej  

Koordynator, 
sekcja 
organizacyjno - 
kadrowa 

wykonano 

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

Stworzenie wniosku o 
zapewnienie dostępności 
architektonicznej, 
informacyjno-komunikacyjnej, 
a także wniosku o zapewnienie 
usługi tłumacza języka 
migowego 

Koordynator wykonano 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA 

Dostosowanie umów, 
w których zlecane są 
realizacje zadań ze 
środków publicznych 
(zasada powierzenia 
realizacji usług lub 
w postępowaniu 
zgodnym z ustawą 
Prawo zamówień 
publicznych) do 
wymagań 

Zapoznanie się z regulacjami 
prawnymi, określanie w treści 
zawieranych umów o zlecenie 
lub realizację zadań 
publicznych warunków 
służących zapewnieniu 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
w zakresie tych zadań 
Zapoznanie się z dyrektywą w 
sprawie wymogów dostępności 

Koordynator, 
sekcja 
kwatermistrzowsko 
- techniczna 

działanie ciągłe 



 

 

 

dotyczących 
dostępności osobom 
ze szczególnymi 
potrzebami 

produktów  
i usług Europejski Akt o 
Dostępności/ European 
Accessibility Act - EAA 

Zapewnienie miejsc 
pracy osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

- Zapoznanie się z dobrymi 
praktykami tworzenia 
dostępnych miejsc pracy 
w służbie cywilnej 
zamieszczonymi w Serwisie 
Służby Cywilnej 
- Bieżąca analiza ustawy o 
służbie cywilnej, która 
stworzyła instrumenty prawne 
oraz określiła warunku 
umożliwiające wzrost 
zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnościami 
w służbie cywilnej 
- Zamieszczanie dodatkowych 
informacji w ogłoszeniu o 
naborze do pracy w służbie 
cywilnej – opis warunków 
pracy na danym stanowisku w 
celu umożliwienia osobom 
z niepełnosprawnością oceny 
własnych możliwości 
i dokonywania świadomego 
wyboru co do uczestniczenia 
w naborze 
- Analiza zarządzenia Szefa 
Służby Cywilnej w sprawie 
standardów zarządzania 
zasobami ludzkimi dot. Między 
innymi przygotowania procesu 
rekrutacji pod kątem 
kandydatów z 
niepełnosprawnością 

Koordynator, 
sekcja 
organizacyjno - 
kadrowa 

Na bieżąco 


