
Plan działania 
Miejskiego Ośrodka  Pomocy Rodzinie w Białymstoku 

na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
na lata 2023 – 2024 

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

osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.  U. z 2019r. poz.1696, z późn. zm.) ustala się plan 

działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Lp
. 

Zakres działań Realizujący 
zadania 
wynikające z 
art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Terminy 

1 
Szkolenie wewnętrzne 
pracowników MOPR 
na temat dostępności 
jednostki dla osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator, 
Zespół ds. 
dostępności. 

1. Przygotowanie treści 
związanych z zapewnieniem 
dostępności MOPR dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

2. Przekazanie wszystkim 
pracownikom MOPR 
przygotowanych treści. 

Styczeń – 
luty 2023r. 

2 
Bieżące zapewnienie 
obsługi tłumacza 
języka migowego 
online na stronie 
internetowej MOPR. 
Komunikacja 
audiowizualna. 

Koordynator, 
Zespół ds. 
dostępności, 
Dział 
informatyki 

1. Wykorzystanie przez 
pracowników MOPR dostępnej 
usługi tłumacza języka 
migowego online. 

2. Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami 
(osoby głuche) w zakresie 
dostępności do informacji za 
pośrednictwem komunikacji 
audiowizualnej.  

Realizacja   
w całym 
okresie 
działania. 

3 
Zwiększenie 
dostępności budynku 
MOPR przy ul. Białej 
13/33 pod względem 
architektonicznym. 

Dział kadr i 
administracji. 

 

Wykonanie dobudowy klatki 
schodowej z windą/platformą 
windową wewnętrzną 
dostosowaną do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami.  

Do 30 
czerwca 
2023r. 

 

4 
Zwiększenie 
dostępności budynków 
MOPR pod względem 
informacyjno - 
komunikacyjnym 

Dział kadr i 
administracji, 
Koordynator, 
Zespół ds. 
dostępności. 

 

1. Wykonanie usług doradczych z 
zakresu zwiększenia 
dostępności budynku przy ul. 
Malmeda 8.  

2. Wykonanie oznaczeń 
ostrzegawczych schodów, 
zamontowanie tabliczek 
kierunkowych – informacyjnych 
obrazujących sposób 
poruszania się po obiektach, 
tabliczek informacyjnych o 
danych pomieszczeniach 
zaopatrzonych  
w informację w języku Braille’a 
we wszystkich budynkach 
MOPR. 

Do 30 
czerwca 
2023r. 

 



Lp
. 

Zakres działań Realizujący 
zadania 
wynikające z 
art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Terminy 

5 
Zwiększenie 
dostępności cyfrowej 
MOPR 

Dział 
informatyki 
Koordynator, 
Zespół ds. 
dostępności.  

1. Dostosowanie strony 
internetowej MOPR do 
wymagań WCAG 2.1. 

2. Nadzór nad umieszczanymi na 
stronie internetowej treściami. 

1. Do 30 
czerwca 
2023r. 

2. Realizacja   
w całym 
okresie 
działania. 

 

6 
Monitorowanie 
działalności MOPR w 
zakresie zapewnienia 
dostępności osobom 
ze szczególnymi 
potrzebami. 

Koordynator, 
Zespół ds. 
dostępności. 

1. Analiza potrzeb. 

2. Ocena stanu realizacji 
przyjętych zamierzeń. 

3. Wprowadzanie zmian w MOPR  
i jego otoczeniu. 

4. Aktualizacja deklaracji 
dostępności. 

Realizacja   
w całym 
okresie 
działania. 

7 
Spotkania Zespołu do 
spraw dostępności 

 

Zespół ds. 
dostępności. 

1. Bieżąca analiza stanu 
wdrażania zapisów ustawy o 
dostępności. 

2. Rekomendowanie 
wprowadzanych zmian 
organizacyjnych i procedur. 

czerwiec, 
listopad 
2023 r. 

czerwiec, 
listopad 
2024 r. 

8 
Opracowanie Planu 
działania na rzecz 
dostępności osobom 
ze szczególnymi 
potrzebami na lata 
2025 - 2026 

Koordynator 1. Sporządzenie Planu. 

2. Opublikowanie na stronie BIP 
MOPR w Białymstoku 

grudzień 
2024 r. 

Białystok, dn. 29.12.2022 r.  Akceptacja 30.12.2022 r. 

Sporządził:   Dyrektor MOPR 
Dariusz Sokołowski  w Białymstoku   
Koordynator do spraw dostępności  mgr Agnieszka Górska 
 

  Zastępca Dyrektora MOPR 
  w Białymstoku 
  mgr Małgorzata Urbańska  


