
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Urzędzie Miasta Grajewo na lata 2020-2021 

Na podstawie art. 14 pkt. 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

L.p. Zakres działalności 
Realizujący zadania 
wynikające z art. 6 

ustawy 
Sposób realizacji Termin realizacji 

1 
Powołanie Zespołu Koordynatorów do Spraw 
Dostępności w Urzędzie Miasta Grajewo 

Burmistrz Miasta 
Grajewo 

Zarządzenie Nr 303/20 Burmistrza Miasta 
Grajewo z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie 
powołania Zespołu Koordynatorów do spraw 
Dostępności w Urzędzie Miasta Grajewo. 
Zamieszczenie na stronie BIP danych 
kontaktowych Zespołu Koordynatorów. 

Zrealizowano w 
sierpniu 2020 r. 

2 Przygotowanie deklaracji dostępności 
Zespół 
Koordynatorów 

Przygotowanie deklaracji dostępności zgodnie 
z art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 
r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych  

Zrealizowano we 
wrześniu 2020 r. 

3 

Dokonanie analizy i samooceny pod kątem 
sposobów dostosowania pomieszczeń budynków 
Urzędu Miasta Grajewo do minimalnych 
wymagań dotyczących dostępności zgodnie z 
art. 6 ustawy 

Zespół 
Koordynatorów 

Przegląd stanu dostosowania obiektu w 
aspekcie dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w zakresie 
architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-
komunikacyjnym. 
Zgromadzenie danych w zakresie 
stwierdzonych istniejących przeszkód w 
dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

31.12.2020 r. 

4 

Analiza w zakresie dostępności alternatywnej w 
przypadku braku możliwości zapewnienia 
dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami ze względu na ograniczenia 
techniczne i prawne 

Zespół 
Koordynatorów 

Publikacja na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Grajewo i w Biuletynie Informacji 
Publicznej informacji wynikającej z art. 7 
ustawy ze wskazaniem dostępu 
alternatywnego (np. zapewnienie osobie ze 
szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby 
lub zapewnienie wsparcia technicznego, z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii – 
zapewnienie kontaktu telefonicznego, 

realizacja w całym 
okresie działania 
Zespołu 
Koordynatorów 



korespondencyjnego, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej) 

5 

Opracowanie Planu działania na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta 
Grajewo na lata 2020 - 2021 

Zespół 
Koordynatorów  

Opracowanie planu działania, o którym mowa 
w art. 14 ust. 2 pkt 2) ustawy, przekazanie do 
zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Grajewo 
oraz umieszczenie go na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Grajewo i w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) 

grudzień 2020 r. 

6 

Zalecenie dyrektorom jednostek organizacyjnych 
miasta dokonania analizy swoich obiektów pod 
kątem dostosowania do wymagań dotyczących 
dostępności oraz wyznaczenie osoby 
odpowiedzialnej za realizację przepisów ustawy, 
która jednocześnie będzie współpracowała z 
Zespołem Koordynatorów 

Zespół 
Koordynatorów 

Skierowanie pism do jednostek 
organizacyjnych miasta 

do 31.01.2021 r. 

Uzyskanie pisemnych informacji od dyrektorów 
jednostek organizacyjnych miasta ze 
wskazaniem na wymagania wynikające z 
zapisów art. 6 ustawy 

do 28.02.2021 r. 

Współpraca z osobami wskazanymi przez 
dyrektorów jednostek organizacyjnych 
odpowiedzialnych za realizację przepisów 
ustawy 

realizacja w całym 
okresie działania 
Zespołu 
Koordynatorów 

7 

Zlecenie wykonania audytów: 
architektonicznego, cyfrowego i informacyjno-
komunikacyjnego w zakresie zgodności z art. 6 
ustawy 

Zespół 
Koordynatorów 

Zlecenie wykonania dokumentacji firmie 
zewnętrznej 

do czerwca 2021 r. 

8 

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w 
zakresie dostępności: 

1. architektonicznej 
2. cyfrowej 
3. informacyjno-komunikacyjnej  

Zespół 
Koordynatorów 

Publikacja na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Grajewo i w Biuletynie Informacji 
Publicznej danych adresowych i kontaktowych 
podmiotów wspierających osoby ze 
szczególnymi potrzebami 

realizacja w całym 
okresie działania 
Zespołu 
Koordynatorów 

9 

Monitorowanie działalności Urzędu, o której 
mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

Zespół 
Koordynatorów 

Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych 
informacji w zakresie potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami. 
Podejmowanie działań mających na celu 
usuwanie barier i zapobieganie ich 
powstawaniu. 
Prowadzenie bezpośrednich spotkań w 
siedzibie z udziałem specjalistów ds. 
informatyki, ekspertów branży budowlanej, 
sanitarnej itp. i opracowywanie rekomendacji w 
zakresie poprawy dostępności. 

realizacja w całym 
okresie działania 
Zespołu 
Koordynatorów 



10 Uzyskanie danych zbiorczych do raportu 
Zespół 
koordynatorów 

Uzyskanie danych o stanie zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami, z uwzględnieniem uwag 
odnoszących się do stwierdzonych istniejących 
przeszkód w dostępności oraz zaleceń 
dotyczących usunięcia nieprawidłowości 

luty 2021 r. 

11 
Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Zespół 
koordynatorów, 
pracownicy 
merytoryczni 
Urzędu Miasta 
Grajewo 

Przygotowanie raportu, o którym mowa w art. 
11 ustawy na podstawie zgromadzonych 
informacji, przedłożenie do zatwierdzenia 
Burmistrzowi Miasta Grajewo, opublikowanie 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo 
i w BIP oraz przekazanie raportu Wojewodzie 
Podlaskiemu 

do 31.03.2021 r. 

12 

Opracowanie Planu działania na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta 
Grajewo na lata 2022 - 2023 

Zespół 
Koordynatorów 

Analiza raportu, obowiązujących przepisów 
prawa, analiza ewentualnych zgłoszeń 
wpływających od osób ze szczególnymi 
potrzebami. 
Opracowanie planu działania na lata 2022-
2023. Przedłożenie go do zatwierdzenia 
Burmistrzowi Miasta Grajewo. 

sierpień – grudzień 
2021 

Plan sporządził Zespół koordynatorów do Spraw Dostępności:  

1. Maciej Paweł Bednarko …………………………………………. 

2. Andrzej Pieńczykowski …………………………………………. 

3. Iwona Poniatowska (WNP) …………………………………………. 

4. Edyta Lipowska  …………………………………………. 

5. Ewa Zyskowska – Banach …………………………………………. 

6. Grzegorz Poniatowski …………………………………………. 

Zatwierdzam: 

…………………..…………………… 


