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Plan działania w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022 

Na podstawie art. 14 ust. 5, 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 ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

L.p. Działanie Podmiot odpowiedzialny Sposób realizacji lub zalecenia Termin 
1. Analiza stanu 

zapewnienia 
dostępności 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator ds. dostępności Analiza barier i możliwych do wdrożenia 
rozwiązań architektonicznych, poprzez 
przeprowadzenie audytów dostępności w 
jednostkach Urzędu Statystycznego w 
Szczecinie wraz z oddziałami w Koszalinie i 
Stargardzie 

lipiec-sierpień 
2021; 
działania ciągłe 
 

Koordynator ds. dostępności; 
administrator Biuletynu 
Informacji Publicznej (BIP), 
redaktor techniczny 

Przygotowanie i podanie do publicznej 
wiadomości planu działania na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

sierpień 2021  

Koordynator ds. dostępności Nawiązanie współpracy z koordynatorami ds. 
dostępności jednostek, z którymi Urząd 
Statystyczny współużytkuje budynek (ZUS oraz 
Urząd Miasta w Stargardzie) 

lipiec-sierpień 
2021 

2.  Podniesienie 
stanu wiedzy na 
temat 
dostępności 

Koordynator ds. dostępności Udział w szkoleniach omawiających zapisy 
Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami  

2021-2022; 
działania ciągłe 

Koordynator ds. dostępności Przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych (dla 
pracowników Urzędu z zakresu zapewniania 
dostępności architektonicznej, cyfrowej i 
informacyjno-komunikacyjnej 

do 31 grudnia 2021 
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3. Zapewnienie 
minimalnych 
wymagań z 
zakresu 
dostępności 
architektonicznej 
zgodnie z art. 6. 
Ustawy 

Koordynator ds. dostępności Przedstawienie zaleceń dot. poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w jednostkach 
Urzędu podmiotom realizującym 
poszczególne działania wg Planu 

sierpień 2021 

kierownik Wydziału 
Administracji 

- zapewnienie wolnych od barier poziomych i 
pionowych przestrzeni komunikacyjnych 
budynków; 
- instalacja urządzeń lub zastosowanie 
środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które 
umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych 
- zapewnienie informacji na temat rozkładu 
pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy; 

2021-2022; 
działania ciągłe 

Inspektor ds. BHP Zapewnienie osobom ze szczególnymi 
potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób 

2021-2022; 
działania ciągłe 

4.  Zapewnienie 
minimalnych 
wymagań z 
zakresu 
dostępności 
cyfrowej zgodnie 
z art. 6. Ustawy 

Koordynator ds. dostępności; 
administrator strony 
internetowej Urzędu oraz BIP; 
redaktor techniczny 

Zapewnienie dostępności cyfrowej witryn 
internetowych Urzędu zgodnie z wymaganiami 
Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych  

2021-2022; 
działania ciągłe 
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5.  Zapewnienie 
minimalnych 
wymagań z 
zakresu 
dostępności 
informacyjno-
komunikacyjnej 
zgodnie z art. 6. 
Ustawy 

Koordynator ds. dostępności; 
administrator BIP; redaktor 
techniczny 

Przygotowanie informacji na temat 
działalności Urzędu w standardzie ETR i jego 
publikacja na stronie internetowej Urzędu  

do 31 grudnia 2021  

6.  Monitorowanie 
działalności w 
zakresie 
zapewnienia 
dostępności  

Koordynator ds. dostępności Cykliczne przeprowadzanie analizy 
dostępności architektonicznej, cyfrowej i 
informacyjno-komunikacyjnej Urzędu i 
przekazywanie wyników do Dyrektora Urzędu 

działania ciągłe 

 

Sporządziła:  

Marta Rokosa – koordynator ds. dostępności; Zachodniopomorski Ośrodek Badań Regionalnych  


