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ZARZĄDZENIE NR 53/2021 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 27 

października 2021 roku 

w sprawie: wprowadzenia „Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w 

Urzędzie Gminy Kawęczyn”. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,  

o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372) w związku ustawą z dnia 19 lipca 2019 r., 

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062) 

oraz ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się (Dz.U.2017.1824) zarządzam co następuje: 

§ 1 

1. Wprowadzam „Procedurę obsługi osób ze szczególnymi potrzebami  

w Urzędzie Gminy Kawęczyn”, która stanowi załącznik do niniejszego 

Zarządzenia. 

2. Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy Kawęczyn do stosowania zasad 

określonych w Procedurze. 

3. Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy 

Kawęczyn zostanie zamieszczona na stronie głównej BIP, tablicy ogłoszeń 

Urzędu. 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów Urzędu Gminy 

Kawęczyn. 

§ 3 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. dostępności 

oraz Sekretarzowi Gminy Kawęczyn 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik  

        do Zarządzenia Nr 53/2021 

         Wójta Gminy Kawęczyn 

         z dnia 27.10. 2021 r. 

PROCEDURA OBSŁUGI OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W 

URZĘDZIE GMINY W KAWĘCZYNIE 

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kawęczynie 

określają wymogi dotyczące dostosowania sposobu komunikacji, miejsc obsługi 

klienta oraz świadczonych usług osobom ze szczególnymi potrzebami. 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Kawęczyn 

określa sposób postępowania pracowników w stosunku do osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

2. Celem wprowadzenia procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami jest 

stworzenie Urzędu przyjaznego, dostępnego oraz traktowanie osób ze szczególnymi 

potrzebami w sposób zapewniający im poczucie bezpieczeństwa i komfortu. 

II. Definicja  

Osoby ze szczególnymi potrzebami to takie, które ze względu na swoje               

cechy zewnętrzne lub wewnętrzne albo okoliczności, w których się znajdują, muszą 

podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia 

barier uniemożliwiających lub utrudniających im udział w różnych sferach życia na 

równi z innymi osobami. 

III. Etapy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami 

1. Pracownik pierwszego kontaktu (Biuro Obsługi Interesanta) przeprowadza 

wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru sprawy, następnie powiadamia 

pracownika odpowiedniego referatu Urzędu. 
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2. Powiadomiony pracownik referatu zobowiązany jest do obsługi osoby ze 

szczególnymi potrzebami w wyznaczonym stanowisku na parterze budynku Urzędu. 

3. Po zakończeniu obsługi pracownik pierwszego kontaktu ( Biura Obsługi 

Interesanta) służy pomocą w opuszczeniu budynku Urzędu. 

4. Każdy pracownik Urzędu niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób ze 

szczególnymi potrzebami, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie ze 

szczególnymi potrzebami. 

5. W razie konieczności przeprowadzenia rozmowy w języku migowym, pracownik 

Biura Obsługi Interesanta wskazuje klientowi stanowisko komputerowe przez które 

klient łączy się z tłumaczem języka migowego. 

IV. Dostępność architektoniczna przestrzeni obsługi klienta 

W budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie, zastosowano środki techniczne i 

rozwiązania architektoniczne, które powstały z myślą o osobach ze szczególnymi 

potrzebami na przykład: przestronne toalety, podjazd, brak progów, antypoślizgowe 

powierzchnie. 

Odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych 

zlokalizowane są od strony wejścia B do budynku Urzędu Gminy Kawęczyn. 

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Jedno wejście przystosowane dla osób 

poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się od południowej strony budynku. 

Punkt obsługi klienta/punkt informacyjny znajduje się w widocznym miejscu, w 

pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych i drzwi wejściowych do budynku A i B. 

Punkt jest wyróżniony przez elementy architektury i wizualny kontrast. Zlokalizowano 

go na kondygnacji dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami.  

W przestrzeni obsługi klienta zapewniono przestrzeń manewrową dla osób 

poruszających się na wózku. 
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Stanowiska obsługi klienta mają blaty na wysokości 115 cm i są przystosowane do 

obsługi osób w pozycji stojącej. 

Przy każdym stanowisku obsługi twarz pracownika jest równomiernie oświetlona 

światłem rozproszonym, nie ma innego źródła światła. 

W budynku Urzędu wyznaczono pokój „cichej obsługi” dostępny w wtorek i czwartek  

w godzinach 1000 – 1200. 

Budynek Urzędu oznaczony jest tablicą informacyjną. 

V. Obsługa osób doświadczających trudności w komunikowaniu się 

W budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie istnieje możliwość skorzystania z usługi 

tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM). Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie 

wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Z usługi tłumacza języka 

migowego online można skorzystać w dwojaki sposób: 

Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Urzędu gminy w Kawęczynie, 

gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za 

pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. 

Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa 

odbywa się w czasie rzeczywistym. 

Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadać sprzęt 

komputerowy (komputer PC, laptop, tablet, smartfon) wyposażony w kamerę oraz 

podłączenie do Internetu.  

Stanowiska obsługi klienta wyposażone są w ramki do podpisu ułatwiające złożenie 

podpisu przez osobę niewidomą. 

W budynku zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób 

głosowy dostępny w Biurze Obsługi Interesanta za pomocą przekazu słownego osoby 

obsługującej. 
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Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą korzystać z pomocy osoby 

przybranej. Osobą przybraną może być każda osoba fizyczna która ukończyła 16 lat i 

została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się tej 

osoby i udzielenia jej pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy. Osoba 

przybrana może uzyskać dostęp do wszelkich dokumentów, informacji i danych 

dotyczących osoby uprawnionej z wyjątkiem objętych ochroną informacji niejawnych, 

zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r., o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 

2019.742). 

Przy stanowiskach obsługi klienta dostępne są wzory dokumentów i inne materiały 

(ulotki) przygotowane w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR) – 

dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną. Istnieje 

możliwość wydrukowania dokumentu w druku powiększonym lub przesłanie 

dokumentu w wersji elektronicznej na prośbę klienta. Możliwe jest również 

odczytanie niedostępnego dokumentu.  

W Urzędzie brak dostępności pętli indukcyjnej.  

Urząd umożliwia obsługę poprzez środki wspierające komunikowanie się takie, jak 

poczta elektroniczna: (ugkaweczyn@kaweczyn.pl) lub przez sms/mms na numer tel: 

724 452 010 

Na głównej stronie internetowej  www.kaweczyn.pl  w zakładce dla mieszkańca/ 

urząd gminy, znajduje się informacja o zakresie jego działalności w postaci pliku 

odczytywalnego maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania i 

zrozumienia (ETR), taka sama informacja znajduje się na stronie bip.kaweczyn.pl  

Pracownicy Biura Obsługi Interesanta wychodzą z inicjatywą nawiązania kontaktu z 

klientami o szczególnych potrzebach. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, kobiet w 

ciąży, osób z dziećmi do lat 4, osób poruszających się z białą laską lub z psem 

przewodnikiem, które znajdą się w budynku Urzędu lub jego otoczeniu.  

mailto:ugkaweczyn@kaweczyn.pl
http://www.kaweczyn.pl/
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Osoby o szczególnych potrzebach obsługiwane są poza kolejnością. W sytuacji, gdy 

w Urzędzie jest wielu interesantów, pracownik ma prawo zaprosić osobę 

o szczególnych potrzebach do obsługi poza kolejnością. Obsługa klienta realizowana 

jest w holu głównym, przy stanowiskach specjalnie dostosowanych dla potrzeb danej 

osoby. 

Niewidomy interesant może przyjść do Urzędu z psem przewodnikiem i nie musi 

zgłaszać tego faktu wcześniej.  

Pracownicy Urzędu są gotowi do wypełnienia za osobę niewidomą lub niedowidzącą 

składanych dokumentów. W takim przypadku po wypełnieniu wniosku pracownik 

zobowiązany jest odczytać wypełniony dokument klientowi do jego akceptacji i 

podpisu. 

Osoby mające problem w poruszaniu się i z dotarciem do Urzędu Gminy w celu 

załatwienia ważnej sprawy, mogą skorzystać z pomocy” Mobilnego urzędnika”, który 

dotrze do ich miejsca zamieszkania na terenie gminy. Szczegóły usługi dostępne na 

www.bip.kaweczyn.pl w zakładce dostępny urząd.  

Każdy interesant o szczególnych potrzebach ma prawo je zgłosić pracownikom 

Urzędu. Wszelkie informacje dotyczące dostępności Urzędu dla interesantów o 

szczególnych potrzebach można znaleźć na stronie internetowej www.kaweczyn.pl 

oraz www.bip.kaweczyn.pl.    

VI. Dostępność publikacji, dokumentów i innych treści tworzonych w 

Urzędzie 

W publikacjach, dokumentach, wzorach dokumentów, ogłoszeniach i innych 

komunikatach stosuje się język prosty. Dotyczy to zarówno treści w formie 

drukowanej, jak i cyfrowej. 

Każdy pracownik Urzędu przygotowuje materiały do publikacji w sposób możliwie 

najprostszy i najkrótszy (unikając zdań złożonych i słownictwa branżowego). 

Wszystkie treści tekstowe tworzone w Urzędzie napisane są z użyciem czcionki 

http://www.bip.kaweczyn.pl/
http://www.kaweczyn.pl/
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bezszeryfowej i posiadają właściwą strukturę. Staramy się, aby publikowana 

grafika/zdjęcie czy inny element nietekstowy posiadały opis alternatywny. 

Wszystkie dokumenty publikowane w formie cyfrowej są zgodne z wymogami 

standardu WCAG 2.1. na poziomie AA (lub według aktualnie obowiązującego prawa). 

Za dostępność dokumentów tworzonych w Urzędzie odpowiedzialni są pracownicy 

merytoryczni. 

Zasady dostępności dokumentów reguluje procedura tworzenia dostępnych 

dokumentów.  
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