
Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Nazwa podmiotu: Urząd Miejski w Boguchwale  

Data opracowania: 29.12.2020 

Diagnoza 

Działanie 
Stan  

(czy zrealizowany) 
Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji 

Audyt architektoniczny budynku Urzędu 

Miejskiego w Boguchwale przy ul. 

Suszyckich 33 TAK 

1. Modernizacja Biura Obsługi Klienta – umożliwienie swobodnego dostępu dla osób na 

wózkach. 

2. Modernizacja toalety na parterze budynku – dostosowanie dla osób na wózkach. 

3. Budowa windy. 

Konsultacje wyników audytu 

architektonicznego. 

Podmioty biorące udział w konsultacjach:                                  

1. Referat Inwestycji i Zamówień 

Publicznych.                

2. Referat Organizacyjny              

3. Fundacja Podaruj Miłość Osobom 

Niepełnosprawnym 

TAK 

Modernizacja, budowa  rozłożona na    3 lata.                                                                          

1. W  roku 2021 przygotowanie dokumentacji.                                                        

2. Modernizacja toalety  na parterze budynku oraz Biura Obsługi Klienta w roku 2022. 

3. Budowa windy w roku 2023. 

Audyt cyfrowy 
TAK 

1. Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG.                                        

2. Usunięcie błędów na stronie www.boguchwala.pl 

Konsultacje wyników audytu cyfrowego. 

Podmioty biorące udział w konsultacjach:                             

TAK 
1. Dostosowanie dokumentów realizują członkowie zespołu ds. dostępności powołani 

Zarządzeniem Burmistrza Boguchwały nr 120.62.2020 z dnia 27.08.2020 r.                            

http://www.boguchwala.pl/


Działanie 
Stan  

(czy zrealizowany) 
Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji 

1. Wykonawca strony www firma Pro3W 2. Usunięciem błędów zajmuje się firma Pro3W 

 

Audyt informacyjno-komunikacyjny TAK 1. Instalacja pętli indukcyjnej w Biurze Obsługi Klienta. 

Konsultacje wyników audytu 

informacyjno-komunikacyjnego 

Podmioty biorące udział w konsultacjach:                                  

1. Referat Inwestycji i Zamówień 

Publicznych.                         

2. Fundacja Podaruj Miłość Osobom 

Niepełnosprawnym 

TAK 

Instalacja pętli indukcyjnej planowana jest na rok 2023 w połączeniu z pracami 

modernizacyjnymi Biura Obsługi Klienta. 

Audyt procedur - regulamin organizacyjny, 

regulamin zatrudnienia, standardy obsługi, 

regulamin oceny ryzyka zawodowego, 

zamówienia publiczne, usługi zlecane itd. 

NIE 

zalecenia do wdrożenia: 

1. Przeprowadzenie audytu procedur w roku 2021 i przeprowadzenie konsultacji jego wyników 

w roku 2022 

Konsultacje wyników audytu procedur 
NIE 

Wnioski z konsultacji: 

--- 



Harmonogram 

Element planu Czas realizacji 
Niezbędne działania/kroki milowe/punkty 

kontroli postępów prac 
Osoba/jednostka odpowiedzialna Koszt 

Modernizacja Biura 

Obsługi Klienta – 

umożliwienie 

swobodnego 

dostępu dla osób 

na wózkach 

Do końca roku 2022 

- przygotowanie zapytania ofertowego, 

 - realizacja i odbiór robót. 

Alina Szczepan – Referat Infrastruktury około 30 000 zł 

Modernizacja 

toalety na parterze 

budynku – 

dostosowanie dla 

osób na wózkach. 

Do końca roku 2022 

- przygotowanie zapytania ofertowego, 

- realizacja i odbiór robót. 

Alina Szczepan – Referat Infrastruktury około 20 000 zł 

 

Budowa windy. 

- dokumentacja 

budowalna do końca 

roku 2021,                        

- budowa windy do 

końca roku 2023. 

- ujęcie w  budżecie kosztu budowy windy,                                 

- przegotowanie postępowania na opracowanie 

dokumentacji budowlanej 60 dni,                                        

- odbiór dokumentacji do końca roku 2021,                              

- przygotowanie przetargu na budowę windy do 

końca pierwszego kwartału 2022 r.                                                           

- odbiór robót – do końca roku 2023. 

- ujęcie kosztu w budżecie gminy – 

skarbnik,                               

- przetarg na opracowanie dokumentacji 

i budowę windy – Referat Inwestycji i 

Zamówień Publicznych 

- dokumentacja 

około 15 000 zł, 

- budowa windy 

około 250 000 zł. 

Usunięcie błędów 

na stronie www 
do końca roku 2021 

- usunięcie błędów przez firmę Pro3W, 

 - sprawdzenie działania strony po usunięciu 

błędów  

Informatyk – Mieczysław Bereś, 

członkowie zespołu ds. dostępności – 

Tomasz Sitek, Anna Krężel  

Usługa realizowana 

w ramach gwarancji 

na stronę www 



Element planu Czas realizacji 
Niezbędne działania/kroki milowe/punkty 

kontroli postępów prac 
Osoba/jednostka odpowiedzialna Koszt 

Instalacja pętli 

indukcyjnej 

w Biurze Obsługi 

Klienta 

do końca roku 2023 

- przeprowadzenie zapytania na dostawę 

i instalację pętli,                      

- instalacja i odbiór,                                   

- umieszczenie na stronie www.boguchwala.pl  

informacji o pętli. 

Alina Szczepan – Referat Infrastruktury, 

Bogusław Litwin – Referat Inwestycji i 

zamówień Publicznych 

Koszt około                        

10 000 zł 

Przeprowadzenie 

audytu procedur 

i przeprowadzenie 

konsultacji jego 

wyników 

do końca roku 2022 

- przygotowanie zapytania ofertowego na 

przeprowadzenie audytu,                      - realizacja 

audytu i odbiór raportu                                                    

- przeprowadzenie konsultacji wyników badania 

ze wszystkimi działami urzędu przy udziale NGO 

z obszaru dostępności,                                               

- wprowadzenie do planu zaleceń raportu 

z uwzględnieniem konsultacji 

- przeprowadzenie zamówienia – Referat 

Organizacyjny 

- nadzór na realizacją badania, 

współpraca z wykonawcą, organizacja 

konsultacji, aktualizacja planu – 

koordynator ds. dostępności 

Koszt około                   

5 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował Wojciech Kalandyk – Koordynator ds. dostępności 

http://www.boguchwala.pl/

