
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wsp6lna 2/4, 00-926

Warszawa

Nazwa i adres podmiotu publicznego

urzEd Mieiski w Biatymstoku ul. Slonimska 1 '15-950

Bialystok

Raport o stanie
zapewniania dostgpno6ci

podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GLrS

portal.stat.gov.pl

Uzqd Statystyczny

ul. St. Leszczyiskiego 48

20-068 Lublin

00051500000000

Stan w dniu 01.01,202'l r. Termin przekazania

do 31.03.2021 r.

Obowiazek przekazania danych wynika z art. 1l ust. { ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostqpnosci osobom ze szczeg6lnymi polrrebami

(Dz.U. 2019 poz. 1696, z p6in. zm.).

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu prezydent@um.bialystok.pl

E-mail kontaktolvy osoby, kt6ra

wypelnila formula12
mandzejewska@um.bialystok. pl

Telefon kontaktowy 858696553

Dala 2021-03-23

Bialystok

Lokalizacja siedziby podmiotu

Wojew6dztwo

Powiat Powiat m. Bialystok

Gmina lV. Bialystok (9mina miejska)

Podmiot zobowiqzany do zloienia raportu o stanie dostepnosci na podstawie art. ll ust.4. ustawy o zapewnianiu

dostepno6ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (UzD) do:

[ ] 1) ministra wlasciwego do spraw rozwoju regionalnego

lXl2)wojewody
[ ] 3) nie dotyczy

W przypadku wskazania odpowiedzi ,,nie dotyczy" prosimy o podanie wyjaSnien

Dzial 1. Dos pno56 architektoniczna
20Liczba budynk6w w kt6rych podmiot prowadzi podstawowq dzialalno66 i/lub

obsluge interesant6w:

] TAK

I NrE

X I W czq6ci budynk6w tak, w cz?sci

nie

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier
poziome i pionowe pnestrzenie komunikacyine ?

5W przypadku odpowiedzi ,W czqsci budynk6w tak, w czQsci nie'- prosimy o

podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot zapewnia wolne od barier poziome i

pionowe przestzenie komunikacyjne:

ITAK

I NIE

xl

2. Czy podmiot zastosowal w tym budynku (tych budynkach) rozwiqzania

architektoniczne, Srodki techniczne lub posiada zainstalowane urzEdzenia,

kt6re umoiliwiajq dostqp do \i\6zystkich pomieszczef, z wylqczeniem
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pomieszczef technicznych? W czq6ci budynk6w tak, w czgSci

nie

W pzypadku odpowiedzi ,,W czQ6ci budynk6w tak, w czqSci nie" - prosimy o
podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot umo2liwia dostgp do wszystkich
pomieszcze6, z wylqczeniem pomieszczei technicznych:

5

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informacje na

temat rozkladu pomieszczef, co najmniei w spos6b wizualny i dotykowy lub
glosowy?

X]TAK

lNrE

I W czqsci budynkOw tak, w czqsci
nie

W pzypadku odpowiedzi ,,W czQ6ci budynk6w tak, w czqSci nie" - prosimy o
podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot zapewnia informacjq na temat

rozkladu pomieszczed, co najmniej w spos6b wizualny i dotykowy lub glosowy

4. Czy podmiot zapewnia (umo2liwia, dopuszcza) lvstep do tego budynku
(tych budynk6w) osobie korzystajqcej z psa asystujEcego?

X]TAK

I NrE

I W czqsci budynk6w tak, w czqsci
nie

W przypadku wskazania odpowiedzi ,,W czg6ci budynk6w tak, w czesci nie" -
prosimy o podanie liczby budynk6w, do kt6rych podmiot zapewnia wstqp osobie
kozystajEcej z psa asystujEcego:

5. czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynk6w)
osobom ze szczeg6lnymi potrzebami moiliwos6 ewakuacji lub uratowania w
inny spos6b?

X ] TAK

I NrE

I W czqsci budynk6w tak, w czqsci
nie

Komentarze i uwagi dotyczece dostepnoSci architektonicznej

ProszQ zamieSciA tu sbwny opis dostepno$ci architektonicznej, wykraczajEcy poza

informacje ujete powyzej - opis ten bQdzie stanowiC czQSC rapodu, kt6ry sq
Pahstwo zobowiAzani opublikowa1 na swojej stronie podmiotowej Biuletynu

lnformacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu

lnformacji Publicznej - na swojej stronie internetowej

UM w Bialymstoku miesci siq w 20

budynkach. Biura mieszczE siq w
budynkach, kt6re sq wlasnosciq Uzqdu lub

sq wynajmowane na wolnym rynku gdzie

nie zawsze jest w pelni zapewniony dostep
osobom ze szczeg6lnymi potrzebami. W
kilku budynkach, zostal zapewniony wolny

od barier poziomych i pionowych dostqp
do ciqg6w komunikacyjnych otaz znajdu)q

siq w nich toalety dla os6b
niepetnosprawnych. W pozostalych

budynkach zapewniono dostqp

alternatywny. W tzech budynkach sE

zainstalowane d2wigi osobowe a w jednym

dodatkowo zainstalowano platformg

schodowe na wy2sze kondygnacjq.

Pomieszczenia Uzqdu mieszczq siQ tez w
budynkach, kt6re sq zabytkami pod

nadzorem konserwatorskim. W zwiqzku z
tym bgdzie wystEpienie do konserwatora
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W przypadku odpowiedzi ,W czq6ci budynk6w tak, w cze6ci nie" - prosimy o

podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot zapewnia osobom ze szczeg6lnymi
potrzebami mozliwose ewakuacji lub uratowania w inny spos6b:



zabytk6w o okreslenie zakresu m02liwych

rozwiEzarl wymaganych w ustawie.

Obecnie zapewniony jest dostep

alternatywny. Sukcesywnie w miarq

mo2liwoSci dostosowu.ie si9 budynki ilokale
w celu zapewnienia dostgpu osobom ze

szczeg6lnymi potrzebami.

Dzial 2. Dostepno56 cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszq siq do zgodnosci z ustawE z dnia 4 kwietnia 20'19 r. o dostqpnosci cyfrowej stron internetowych i

aplikacji mobilnych podmiot6w publicznych (Dz.U. 2019 poz.848), zwanQ UdC, w zwiEzku z art. 2 oGZ a11.6 pkt 2 ustawy UzD

Liczba stron 12

1Liczba aplikacii

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostQpnianych aplikacii mobilnych, dla kt6rych podmiot
posiada deklaracjg dostgpnoSci

Strony internetolve iaplikacje mobilne, dla kt6rych podmiot posiada deklaracjq dostqpnosci

Lp. lD a'l l y-url lO a'l ly-status lD a1 1 y-data-sporzadzenie

001 www.bialystok.pl lZgodna
X I CzEsciowo zgodna

lNiezgodna

2020-09-22

002 Aplikacja Citty X lZgodna

I Czqsciowo zgodna

lNiezgodna

2020-02-25

003 www.bip.bialystok.pl Zgodna

CzQSciowo zgodna

Niezgodna

X

2020-o9-22

004 www.http://

duzarodzina.bialystok.pl/
I lZgodna

Ix]Czqsciowozgodna

[ ]Niezgodna

2020-09-11

005 www.http://

seniozy.bialystok.pl/
lZgodna

X I Czqsciowo zgodna

lNiezgodna

2020-09-11

006 mikrobusy.bialystok.pl lZgodna
X ] Cze6ciowo zgodna

lNiezgodna

2021-02-01

007 rower.bialystok.pl lZgodna
X I Czgsciowo zgodna

]Niezgodna

2021-02-02

008 ekarta.bialystok.pl lZgodna
X I Czqsciowo zgodna

lNiezgodna

2021-02-O1
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Lp. lD a1ly-url lD a 1 'l y-status lO a1 l y-data-sporzadzenie

p rzystanki. bia lysto k.pl Zgod na

X CzqSciowo zgodna

Niezgodna

2021-02-0'l

010 biletomat.bialystok.pl 2021-02-0',|

011 bikerbialystok.pl lZgodna
X I CzQgciowo zgodna

lNiezgodna

2021-02-02

o12 komunikacja.bialystok.pl [ ]Zgodna

IX]Cz?Sciowozgodna

[ ]Niezgodna

2021-02-O1

013 szr.bialystok.pl [ ]Zgodna

IXlCzq6ciowozgodna

I I Niezgodna

2021-03-03

0

Liczba aplikacji

Adres strony internetowej ZgodnoS6 z UdC

Lp Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej
pobra nia

Zgodnos6 z UdC

Komentarze i uwagi dotyczqce dostqpnosci cyftowej
(proszQ zamieScid tu slowny opis dostQpnoici cyfrowej,

WkraczajEcy poza informacje uj?te powyzej- opis ten bedzie
stanowic cze'C raponu, k6ry sA Pahstwo zobowiqzani
opublikowaC na swojej stronie podmiotowej Biuletynu lnfomacji
Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu
lnformacji Publicznej- na swojej stronie intemetowej)

Dzial 3. DostqpnoS6 informacyjno-komunikacyjna

'1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczeg6lnymi potrzebami obslugg z wykotzystaniem niiej wymienionych
sposob6dsrodk6w lvspierajqcych komunikouranie sig?
(prosze zaznaczy, jednE odpowiedZ dla kazdego sposobu/Srodka wymienionego w podpunldach a-h)

a. Kontakt telefoniczny lxlrAK
I I NrE

b. Kontakt korespondency.iny lxlrAK
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009

[ ]Zgodna

IX]Czqsciowozgodna

[ ]Niezgodna

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostqpnianych aplikacji mobilnych, dla kt6rych podmiot
nie posiada deklaracji dost?pno6ci

Liczba stron:

0

Prosimy o podanie informacji dotyczqcych stron, dla kt6rych podmiot nie posiada deklaracji dostepnosci:

Lp.

Prosimy o podanie informacji dotyczEcych aplikacji, dla ktorych podmiot nie posiada deklaracji dostEpnoScr.



[ ] NrE

c. Przesylanie wiadomosci tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomo6ci SlvlS,

Ml\ilS lub komunikatorow internetowych
IX]TAK
[ ]NrE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikator6w

internetowych
IX]TAK
[ ]NrE

e. Pzesytanie faksow IX]TAK
[ ]NrE

f. Wykorzystanie tlumacza jqzyka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tlumaczenie online)
[ ]TAK

lxlNrE
g. Pomoc tlumacza jezyka migowego - kontakt osobisty IXITAK

I lNrE

W pzypadku zaznaczenia odpowiedzi ,TAK" - prosimy okre6li6 w jakim czasie od

zgloszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tlumaczem jQzyka

migowego:

[ ]od razu

[ ]wciqgu 1 dnia roboczego

I X ] w ciegu 2-3 dni roboczych

[ ]powyzej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocq tlumacza-przewodnika (kontakt osobisty) IX]TAK
[ ]NrE

2. Czy podmiot posiada unEdzenia lub irodki techniczne do obslugi os6b
slabostyszqcych, takich jak np. pqtle indukcyjne, systemy FM, systemy na

podczerwiei (lR), systemy Bluetooth?

[ ]TAK

Ix]NrE

W pnypadku zaznaczenia odpowiedzi ,TAK" - prosimy o podanie liczby

posiadanych uzEdzeh lub Srodk6w technicznych do obslugi osob slaboslyszqcych

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
(liczba ta powinna byc zgodna z sumq stron internetowych wykazanych w Dziale 2)

12

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informacjq o zakresie swoiej

dzialalnoSci (gl6wnych zadaniach podmiotu) w postaci:
(zaznaczyc jednE odpowiedi dla kazdego sposobu/Srodka wymienionego w podpunktach a4)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? ] TAK

XiNIE

I Na czqsci stron tak, na czQsci nie

W pzypadku odpowiedzi ,,Na czQsci stron tak, na czg6ci nie" - prosimy o podanie

liczby stron, na kt6rych podmiot zapewnia informacjq o zakresie swojej dziatalnoSci

w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

b. nagrania tre6ci w polskim jgzyku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? IITAK
Ix]NrE
[ ] Na czqsci stron tak, na cz?sci nie

W pzypadku odpowiedzi ,,Na czqsci stron tak, na czQ6ci nie" - prosimy o podanie

liczby stron, na kt6rych podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej dzialalnogci

w postaci nagrania tre6ci w polskim jgzyku migowym:

c. informacii w tek6cie latwym do czytania (ETR)? [ ]TAK
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W pzypadku odpowiedzi ,,Na czgsci stron tak, na czq6ci nie" - prosimy o podanie

liczby stron, na kt6rych podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej dzialalnoSci

w postaci informac.ii w tekscie latwym do czytania:

4. Czy podmiot zapewnial w okresie sprawozdalvczym - tj. od 20.09.2019 r.

do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze szczeg6lnymi potrzebami moiliwos6
komunikacji w formie okreslonej w tym wniosku?
(proszQ zaznaczyA jedna odpowiedz)

[ ]TAK

IxlNrE

W przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poniiej dodatkowych intormacji:

Liczba wniosk6w - ogolem:

Nazwy uzytych form komunikacji okreslonych we wnioskach ze wskazaniem liczby
uzyc kazdej z tych forml
(wpisac slownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille'a - 3 razy)

Dzial4. lnformacja o dostqpie alternatywnym

Uwa a: ponrzsze tania odnoszE siq do okresu sprawozdawczego - tj. od 20.09.2019 t. do 01 .01 .2021 t
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostep alternatywny w
postaci wsparcia innei osoby?
(prosze zaznaczyc jednE odpowiedi)

IXITAK
[ ]NrE

W pnypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poniaej doda*owch informacji:

Liczba pzypadk6w zaslosowania dostepu alternatywnego w postaci wsparcia innej
osoby:

51

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostgpu alternatywnego Platforma schodowa, K6re obsluguje
pzeszkolony pracownik Urzqdu, byta uzyta
jeden raz w 2019 roku i .ieden Ez w 2020
roku w budynku przy ulicy Slonimskiej 1 w
celu udostqpnienia obslugi mieszkaica
miasta w departamencie ktory mie6ci siq na
polpietrze.

W Uzqdzie w latach 2019-2020 zalatwiono
49 spraw mieszka6c6w kt6rzy ze wzglqdu
na swojq niepelnosprawnos6 wymagali
wsparcia pracownrka poslugujqcego siq
Polskim Jgzykiem Migowym.

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostgp alternatywny w
postaci ursparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii?
(proszq zaznaczyd jednE odpowiedZ)

[ ]TAK

Ix]NrE

W pzypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poni2ej dodatkowych informacji:

Liczba przypadk6w zastosowania dostQpu alternatywnego w postaci wsparcia
technoloqicznego:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostepu alternatywnego

3. Czy w okresie sprawozdawcrym podmiot zapewnial dostep alternatywny w
postaci zmian w organizacji funkc,ionolvania podmiotu?

IX]TAK
[ ]NtE
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lxlNrE
[ ] Na czesci stron tak, na czqsci nie



( proszq zazn aczyd jednA od powiedi)

W przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poni,ei dodatkowych informacii:

Liczba pzypadkow zastosowania dostqpu alternatywnego w postaci zmian w

organizacji funkcjonowania podmiotu:

20

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostqpu alternatylvnego We wszystkich budynkach Urzqdu w
kt6rych nie ma zainstalowanej windy

wprowadzono obslugg os6b ze

szczeg6lnymi potzebami ze wzglqdu na

stan ich zdrowia na parterze gdzie znaldujq

siq sale obslugi klienta. W przypadku gdy

nie ma sali obslugi to zorganizowano

stanowisko do indywidualnej obslugi pzez
pracownika, kt6ry pzywolywany jest pzez
pracownika portierni do ktorego zglasza sie

osoba kt6ra wymaga wsparcia.

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostqp alternatywny w
spos6b inny nii wymienione wyiej?
(proszQ zaznaczy1 jednE odpowiedi)

[ ]TAK

lxlNrE

W pnypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poni2ei dodatkowych informacii:

Liczba pzypadk6w zastosowania dostqpu alternatywnego w spos6b inny niz

wymienione wyzej:

Na czym polegalo zapewnienie dostqpu alternatywnego w sposob inny ni2

wymienione wy2ej:
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Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostgpu alternatywnego
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