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PLAN DZIALANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNTENTA DOST4PNOSCT OSOBOM ZE SZCZEG6LNYMT POTRZEBAMT

NA LATA 2021 _ 2022

Na podstawie art. 14 w zwiagkt z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz.IJ. z
2019 r.poz. 1696, zpoin. zm.) ustala sig plan dzialania na rzecz poprawy zapewnienia dostgpnodci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami

Lp. Zakres dzialania Realizuj4cy zadania
wynikaj 4ce z art.6 ustawy

Spos6b realizacji Terminy

1 Analiza stanu obiekt6w Urzgdu
Miej skiego w Bialymstoku pod
wzglgdem dostosowania do
potrzeb os6b ze szczeg6lnymi
potrzebami wynikaj4cymi z
przepisow ustawy (dostgpnoSi
minimalna i alternatywna)

1/ Zesp6l ds.
przeprowadzenia audytu
dostgpnoSci architektonicznej
i informacyjno-
komunikacyjnej budynk6w
Urzgdu Miejskiego w
Bialymstoku
2 / Koordynator

l.Przeprowadzenie przeglqdu budynk6w i ich
otoczeniu w kt6rych maj4 siedzibg jednostki
organizacyjne Urzgdu Miejskiego w
Biaiymstoku,
2.Przygotowanie dla kazdego obiektu
Ankiety audytowej w zakesie dostEpnoSci
architektonicznej i informacyjno-
komunikacyjnej dla os6b ze szczeg6lnymi
potrzebami

3.Wsp6lpraca z organizacjami dzialaj4cymi
na rzecz Srodowiska os6b niepelnosprawnych
przy audytowaniu budynk6w urzgd6w

4.Wyst4pienie do Konserwatora Ochrony
Zabytk6w z zapl4aniem o dopuszczalny
zakres dostosowania do potrzeb os6b ze
szczeg6lnymi potrzebami budynk6w objgtych
nadzorem konserwatorskim [,REZir,

styczefl - marzec
2021 r.

2021 r.
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Przekazywanie j ednostkom
organizacyjnym Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku a za
ich po3rednictwem r6wnie2
j ednostkom nadzorowanym
wyycznych, material6w, itp.
dotyczqcych wdra2ania tstawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostgpnoSci osobom
ze szcze golny mi potrzebami

Koordynator Przesylanie na skzynki poczty elektronicznej
przedmiotowych material6w informacyjnych,
informacji o szkoleniach, wlycznych do
Raportu o stanie zapewnienia dostgpnoSci
podmiotu publicznego oraz innych materiai6w
zwiqzutych z wdraZaniem ustawy o
dostgpnoSci.

2021 r. -2022 r.

3 Koordynator l. Zebranie informacji do raportu z jednostek
organizacyjnych Urzgdu odpowie dzialnych za
wdraZania zapis6w ustawy w poszczeg6lnych
obszarach.
2.Ptzedlozenie Prezydentowi Miasta raportu o
stanie dostgpno5ci do zatwierdzenia.
3. Opublikowanie Raportu na stronie BIP
Urzgdu Miej skiego.
4. Publikowanie na stronie BIP raport6w
nadzorowanych jednostek organizacyjnych
tych kt6re nie maj4 wlasnej strony BIP lub

ednostki.intemeto

luty - marzec
2021 r.

4 Wsp6lpraca z
osobami/koordynatorami
odpowiedzialnymi w jednostkach
nadzorowanych za w dr aZanie
ustawy o dostgpnoSci

1/Koordynator,
2/Pelnomocnik ds. R6wnego
Traktowania

1. Stworzenie bazy danych
os6b/koordynato16w odpowiedzi alny ch za
wdrarZanie ustawy o dostgpno5ci w
podmiotach nadzorowanych.
2 . Przekazanie informacj i o funkcj onuj 4cych
adresach poczty elektronicznej do kontaktu w
poszczeg6lnych obszarach wdrazania ustawy
odo noscr

maruec 2021 r. -
gn;dzieil 2022 r.

5 Wspieranie os6b ze szczeg6lnymi
potrzebami w dostgpie do uslug
Swiadczonych przez Urzqd Miasta
w Bialymstoku w zakresie

1/ Koordynator,
2/ Pelnomocnik dz. R6wnego
Tra ktowania,
3/Biuro Smart CITY,

l.Podejmowanie dzialah w zale2no6ci od
potrzeb.
2.Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od
os6b ze szczeg6lnymi potrzebami, a tak2e ich

2021 r. -2022 r.

2.

Przygotowanie i podanie do
publicznej wiadomoSci Raportu o
stanie zapewnienia dostgpnodci
podmiotu publicznego za okres od
20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.
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dostgpnodci architektonicznej,
inlormacyjno-komunikacyjnej i
cy lrowej oraz monitorowanie
dziaiari Urzgdu w t)ryn zakresie

4/Departament Komunikacji
Spotecznej,
5/Zesp6l do Spraw Dostepno6ci

rodzin i opiekun6w co do napotkanych
problem6w w sferze architektonicznej,
informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej z
jakimi spotkali sig w trakcie zalatwiania spraw
w Urzgdzie.
3.Przyjmowanie uwag i propozycji rozwi4zah
od pracownik6w Urzgdu.
4.Podejmowanie dzialah maj4cych na celu
minimalizowanie skutk6w oraz usuwanie i
zapobieganie powstawaniu barier w dostgpie
do ustug Swiadczonych w Urzgdzie.
5.Podnoszenie kwalifikacji pracownik6w
Urzgdu w zakresie komunikowania sig z
osobami ze szczeg6lnfni potrzebami, np. kurs
PJM

kwiecieri-
grudziei 2021 r.

6 Monitorowanie dzialan podjqtych
rra rzecz poprawy dostgpnoSci
Urzgdu dla os6b ze szczeg6lnymi
potrzebami

1/ Koordynator,
2/ Pelnomocnik dz. R6wnego
Tra ktowa nia,
3/Biuro Smart CITY,

4/Departament Komunikacji
Spolecznej,
5/Zesp6l do Spraw DostqpnoSci
6/wlaSciwe merytorycznie
jednostki orga nizacyjne Urzqdu

1 .Analiza potrzeb.
2.Na bie24co wprowadzanie zmian w Urzgdzie
i jego otoczeniu.
3.Na bieZqco wprowadzenie zmian w
procedurach, regulaminach, itp.
Obowi4zuj 4cych w U rzgdzie.
3.Modyfikowanie Deklaracji DostgpnoSci.

2021 r. -2022 r.

Spotkania Zespolu do Spraw
DostgpnoSci

Zesp6t do Spraw Dostqpno6ci l.BieZ4ca analiza stanu wdrazania zapis6w
ustawy o dostgpnoSci.
2.Rekomendowanie wprowadzanych zmian
organizacyj nych i procedur.

czerwiec, listopad
2021 r.

czerwiec, listopad
2022 r.

8 Zebranie informacji o wdroZonych
dzialaniach i rozwipaniach w
zakresie dostgpnoSci we
wszystkich obszarach

1/ Koordynator,
2/ Pelnomocnik dz. R6wnego
Tra ktowania,
3/Zesp6l do Spraw DostqpnoSci

l.Wystqpienie z zaptianiefi w
przedmiotowym zakresie do wszystkich
jednostek organizacyjnych Urzgdu a za ich
poSrednictwem r6wnie2 do jednostek
nadzorowanych.

paLdzierrlk-
listopad 2022 r

7



wynikaj 4cych z ustawy o
dostgpnoSci

2. Sporz4dzenie zestawienia zbiorczego co do
udogodniei juZ wprowadzonych i tych
pozostaj4cych do zrealizowania w kolejnych
latach.

9 Opracowanie Planu dziaiania na

rzecz dostgpnoSci osobom ze

szczeg6lnymi potrzebami na lata

2023-202s

Koordynator 1. Sporz4dzenie Planu.
2.P rzedlohenie do Akceptacji Prezydenta
Miasta Bialegostoku.
3.Opublikowanie na stronie BIP Urzgdu
Miasta w Bialymstoku.

grudzie 2022 r.

Bialystok, dn. 22.02.2021 r.

Sporzqdzil:

Marzena Andrzejewska

Koordynator do Spraw DostgpnoSci

Akceptacia:

z{a[tc^ r,nLz,
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