Plan działania
w zakresie poprawy dostępności Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
dla osób ze szczególnymi potrzebami

na rok 2022

1. Przeszkolenie pracowników urzędu w zakresie:
• redagowanie dokumentów urzędowych zgodnych z ustawą z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
• obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami i osób z
niepełnosprawnościami,
• sposobów ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami i osób z
niepełnosprawnościami,
• udzielania pierwszej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami
i osobom z niepełnosprawnościami.
Planowane na I kwartał 2022 roku.
2. Zakup krzesła do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze
szczególnymi potrzebami.
Planowane na II kwartał 2022 roku w ramach projektu "DOSTĘPNOŚĆ PLUS w
urzędach JST województwa wielkopolskiego" (POWR.02.18.00-00-0159/20)
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej
jakości usługi administracyjne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
3. Zakup pętli indukcyjnej wspomagającej słyszenie.
Planowane na II kwartał 2022 roku w ramach projektu "DOSTĘPNOŚĆ PLUS w
urzędach JST województwa wielkopolskiego" (POWR.02.18.00-00-0159/20)
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej
jakości usługi administracyjne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
4. Zakup i montaż elementów służących do kontrastowego oznaczania
schodów w budynku urzędu.
Planowane na II kwartał 2022 roku w ramach projektu "DOSTĘPNOŚĆ PLUS w
urzędach JST województwa wielkopolskiego" (POWR.02.18.00-00-0159/20)
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej
jakości usługi administracyjne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
5. Dostosowanie strony internetowej www.powiat-gniezni.pl do wymogów
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Planowane na III kwartał 2022 roku.
6. Wymiana panelu dyspozycji w dźwigach osobowych znajdujących się w
budynku urzędu na panel dostosowany do osób niesłyszących i
niewidomych
Planowane na IV kwartał 2022 roku.

