
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku  

na lata 2020 – 2021 
 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ustala się plan działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: 

 

Lp. Zakres działania Sposób realizacji Termin 

1. Powołanie i podanie do publicznej 

wiadomości danych o osobie wyznaczonej na 

koordynatora i zespole ds. dostępności 

Zamieszczenie informacji na stronie BIP 
do  

30.09.2020r. 

2. Sporządzenie „Planu działania na rzecz 

poprawy zapewnienia dostępności osobom, 

ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Białymstoku na lata 2020 

– 2021” 

Opracowanie planu działania 

do  

30.09.2020r. 

3. Analiza stanu obiektu Powiatowego Urzędu 

Pracy w Białymstoku pod względem 

dostosowania do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami wynikającymi  

z przepisów ustawy  

Przegląd stanu dostosowania obiektu względem 

osób ze szczególnymi potrzebami  
do  

30.09.2020r. 

4. Dokonanie samooceny pod katem sposobów 

dostosowania Urzędu do minimalnych 

wymagań dotyczących dostępności  

Sporządzenie deklaracji dostępności i podanie 

do publicznej wiadomości na stronie BIP 

 

do 

30.09.2020r. 

5. Dokonanie analizy w zakresie dostępności 

alternatywnej w przypadku braku 

możliwości zapewnienia dostępności dla 

osób ze szczególnymi potrzebami  

Zapewnienie osobom ze szczególnymi 

potrzebami wsparcia technicznego, w tym  

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, 

kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, 

wsparcia innej osoby 

wg potrzeb 

6. Monitorowanie działalności w zakresie 

zapewnienia dostępności  

Współpraca z kierownikami i pracownikami cały okres 

działania 

7. Wspieranie osób ze szczególnymi 

potrzebami 

Działania mające na celu ułatwienie dostępu 

architektonicznego, cyfrowego oraz 

informacyjno - komunikacyjnego  

cały okres 

działania 

8. Uzyskanie danych do raportu  Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag 

odnoszących się stwierdzonych istniejących 

przeszkód w dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami  

do 

28.02.2021r. 



9. Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Przekazanie sporządzonego raportu do 

zatwierdzenia Dyrektorowi Powiatowego 

Urzędu Pracy w Białymstoku 

 

Podanie raportu do publicznej wiadomości  

na stronie BIP 

do 

31.03.2021r. 

 

 

 

 


