
Plan działania w Urzędzie Statystycznym w Warszawie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2023  
 
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. 
 
Lp.  Działanie  Odpowiedzialny  Sposób realizacji lub zalecenia  Termin  

1.  Analiza stanu zapewnienia 
dostępności (cyfrowej, 
architektonicznej i informacyjno-
komunikacyjnej) osobom ze 
szczególnymi potrzebami  

Koordynator ds. dostępności Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności 
podmiotu publicznego, będącego punktem odniesienia do 
kolejnych działań podjętych na rzecz zapewnienia 
dostępności Urzędu 

marzec 2021 

Koordynator ds. dostępności Opracowanie propozycji ogólnego harmonogramu działań, 
określającego zakres kompetencyjny poszczególnych 
komórek organizacyjnych Urzędu w ramach procesu 
zapewniania dostępności  

kwiecień 2021 

Koordynator ds. dostępności; 
komórki organizacyjne Urzędu  

Analiza barier i braków dostępności oraz możliwych do 
wdrożenia rozwiązań, poprzez przeprowadzenie 
wewnętrznego audytu dostępności w warszawskiej siedzibie 
Urzędu oraz jego siedzibach (w: Siedlcach, Ostrołęce, 
Radomiu, Płocku i Ciechanowie) 

kwiecień -
październik 
2021 

Koordynator ds. dostępności 
 

Nawiązanie współpracy z trenerami KPRM szkolącymi 
koordynatorów dostępności w ramach szkoleń centralnych 
„Współpraca na rzecz dostępności” 

lipiec - sierpień 
2021;  
działania ciągłe 

Koordynator ds. dostępności; 
osoba publikująca informacje 
na stronie internetowej Urzędu 

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

wrzesień 2021 



2. Podniesienie stanu wiedzy na 
temat dostępności 

Wydział Kadr i Szkolenia Organizacja szkoleń z dostępności dla Koordynatora ds. 
dostępności oraz dla osób publikujących informacje na 
stronie internetowej Urzędu 

2020 - 2021 

Koordynator ds. dostępności Udział w szkoleniach organizowanych przez KPRM 
omawiających przepisy Ustawy o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, stałe podnoszenie 
kompetencji (samodoskonalenie, śledzenie informacji 
przydatnych w procesie zapewniania dostępności Urzędu 

2020 - 2023; 
działania ciągłe 

Koordynator ds. dostępności Ustalenia, konsultacje z komórkami organizacyjnym Urzędu 
odpowiedzialnymi za poszczególne działania dot. 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami w Urzędzie  

2021-2023; 
działania ciągłe 

Mazowiecki Ośrodek Badań 
Regionalnych - osoba 
publikująca informacje na 
stronie internetowej Urzędu; 
Wydział Kadr i Szkolenia 

Przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników 
komórek organizacyjnych przesyłających informacje do 
zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu – z zakresu 
tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo. Szkolenia 
pracowników w ramach „dzielenia się wiedzą” 

październik - 
grudzień 2021; 
działania ciągłe 

3. Zapewnienie minimalnych 
wymagań z zakresu dostępności 
(cyfrowej architektonicznej, 
informacyjno-komunikacyjnej) 

Koordynator ds. dostępności Przedstawienie zaleceń dot. poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
w Urzędzie – komórkom organizacyjnym Urzędu 
realizującym poszczególne działania 

marzec - 
wrzesień 2021; 
działania ciągłe  

4. Zapewnienie minimalnych 
wymagań z zakresu dostępności 
architektonicznej* zgodnie z art. 
6. Ustawy (Uzd) 

Wydział Administracyjny • 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, 

• zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami 
możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób 

2021 - 2023 



5. Zapewnienie minimalnych 
wymagań z zakresu dostępności 
informacyjno-komunikacyjnej 
zgodnie z art. 6. Ustawy (Uzd) 

Mazowiecki Ośrodek Badań 
Regionalnych; Wydział 
Rejestrów; Wydział 
Administracyjny 

Zapewnienie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami 
przez tłumacza PJM i SJM w formie usługi online 
(przygotowanie specyfikacji, organizacja przetargu, 
wyłonienie wykonawcy) 

październik – 
listopad 2021 

Koordynator ds. dostępności; 
osoba publikująca informacje 
na stronie internetowej Urzędu 

Przygotowanie informacji na temat działalności Urzędu w 
formie tekstu do łatwego czytania i zrozumienia – ETR i jego 
publikacja na stronie Urzędu  

październik 
2021 

Mazowiecki Ośrodek Badań 
Regionalnych; osoba 
publikująca informacje na 
stronie internetowej Urzędu 

Przygotowanie informacji na temat działalności Urzędu – 
w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst 
odczytywalny maszynowo i jego publikacja na stronie 
Urzędu 

październik 
2021 

Mazowiecki Ośrodek Badań 
Regionalnych; osoba 
publikująca informacje na 
stronie internetowej Urzędu 

Przygotowanie informacji na temat działalności Urzędu w 
formie tekstu przetłumaczonego na język PJM i jego 
publikacja na stronie Urzędu 

listopad 2021 

Wydział Informatyki, 
Mazowiecki Ośrodek Badań 
Regionalnych, Wydział 
Rejestrów, Wydział 
Administracyjny 

Zapewnienie urządzeń wspierających słyszenie do obsługi 
osób słabosłyszących, np. pętli indukcyjnych (konsultacje w 
kwestii wyboru sprzętu dostosowanego do infrastruktury 
Urzędu, określenie specyfikacji, organizacja przetargu, 
zakup urządzeń) 

2021 - 2023 

Koordynator ds. dostępności; 
osoba publikująca informacje 
na stronie internetowej Urzędu 

Opracowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności: 
cyfrowej, architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej 

październik 
2021 

Wydział Informatyki; 
Mazowiecki Ośrodek Badań 
Regionalnych; Wydział 
Rejestrów 

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami 
komunikacji w formie określonej we wniosku, np. SMS, MMS, 
tekst powiększony  

październik – 
grudzień 2021 



6. Zapewnienie minimalnych 
wymagań z zakresu dostępności 
cyfrowej 

Mazowiecki Ośrodek Badań 
Regionalnych 

Tworzenie opisów alternatywnych do infografik działania ciągłe 

Pełnomocnik ds. Ochrony 
Informacji Niejawnych; 
pełnomocnicy bezpieczeństwa: 
fizycznego środowiskowego 
i cyberprzestrzeni; osoba 
publikująca informacje na 
stronie internetowej Urzędu 

Opracowanie i zamieszenie na stronie internetowej Urzędu 
informacji dotyczących sytuacji kryzysowej oraz innych 
informacji związanych z bezpieczeństwem publicznym, po 
uzyskaniu rekomendacji Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
GUS 

listopad - 
grudzień 2021 

Koordynator ds. dostępności; 
osoba publikująca informacje 
na stronie internetowej Urzędu; 
Wydział Kadr i Szkolenia 

Organizacja szkoleń dla pracowników z zakresu tworzenia 
dokumentów dostępnych cyfrowo 

październik 
2021 

Koordynator ds. dostępności; 
osoba publikująca informacje 
na stronie internetowej Urzędu 

Aktualizacja treści deklaracji dostępności na stronie Urzędu, 
każdorazowo po zapewnieniu danej dostępności  

działania ciągłe 

7.  Monitorowanie działalności 
w zakresie zapewnienia 
dostępności  

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

działania ciągłe 

 
* Zakres i termin zapewnienia minimalnej dostępności architektonicznej Urzędu został zawarty w oddzielnych opracowaniach dotyczących poszczególnych siedzib Urzędu w: 
Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.  

Sporządziła: Anna Miączyńska, Koordynator ds. dostępności Urzędu Statystycznego w Warszawie    Warszawa, 28.09.2021 r. 


