
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 
lata 2021 – 2022 

 

Kielce, 15 marca 2022 r. 

 

Na podstawie art. 14 pkt 2, ust. 2 w związku z art. 4 i 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

L.p. Działanie Realizujący Sposób realizacji Termin 

1 Opublikowanie deklaracji 
dostępności 

Biuro Prasowe  wykonano 

2 Powołanie koordynatora 
dostępności 

 Powołanie 
zarządzeniem 
384/2020 
Prezydenta 
Miasta Kielce 

wykonano 

3 Szkolenia z zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

Koordynator ds. 
dostępności, 
Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta 
ds. Osób 
Niepełnosprawnych 

Udział w 
webinariach: 
Dostępność 
cyfrowa  oraz 
Dostępność 
architektoniczna, 
Dostępność 
informacyjno-
komunikacyjna, 
Dostęp 
alternatywny 

wykonano 

4 Analiza dostępności obiektów, 
w których mieszczą się 
wydziały UM Kielce  

Koordynator ds. 
dostępności, 
Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta 
ds. Osób 
Niepełnosprawnych 

 wykonano 

5 Dostosowanie strony 
internetowej i BIP w zakresie 
dostępności cyfrowej 

Biuro ds. 
Inteligentnego 
Zarządzania 
Zrównoważonym 
Rozwojem, Biuro 
Prasowe 

Uruchomienie 
nowej strony 
internetowej oraz 
nowego Biuletynu 
informacji 
Publicznej 

wykonano 
(styczeń 2022) 

6 Zapewnienie dostępnych 
multimediów 

Biuro Prasowe Dodanie napisów 
do wszytskich 
filmów 
realizowanych 
przez Biuro 
Prasowe 

wykonano 

7 Udostępnienie transmisji z Biuro RM; Biuro  wykonano 



obrad sesji Rady Miasta Usług 
Informatycznych 
Wydz. 
Administracyjny 

8 Sporządzenie Raportu o stanie 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami zgodnie z art. 11 
ustawy. 

Koordynator 
ds.Dostępności, 
Wydz. Organizacji  
i Kadr 

Wypełnienie  
formularza na 
udostęnionym PS 
GUS 

wykonano 

9 Planowane działania na rzecz 
poprawy dostępności: 

   

W zakresie dostępności 
architektonicznej –zakup i  
montaż dwóch platform do 
transportu pionowego dla 
osób niepełnosprawnych w 
budynku Urzędu Miasta Rynek 
1 – od strony Rynku (wejścia 
głównego) oraz Strycharska 6, 
do jednego skrzydła budynku 
(w miejscu niedziałającego 
krzesła schodowego) 
 

Wydział 
Administracyjny 

Realizacja w 
przypadku 
przyznania 
środków z 
Projektu Dostęny 
Samorząd 

I półrocze 2022 

Obsługa tłumacza dla osób  
głuchoniemych poprzez 
obsługę języka migowego na 
nowej stronie internetowej 

Biuro Smart City, 
Biuro Prasowe 

 Do końca 2022 

10 Monitorowanie  zgłoszeń i 
podejmowanych działań na 
rzecz  poprawy dostępności 

Koordynator ds. 
dostępności 

Analiza 
wpływających 
uwag i potrzeb 
oraz ocena stanu 
realizacji 
przyjętych działań  

Realizacja w 
całym okresie 
działania 

 

Sporządził:  Leszek Najgeburski, Koordynator ds. dostępności 


