Zarządzenie wewnętrzne Nr 79/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Koszalinie na lata 2021 –2024

Na podstawie § 16 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiącego załącznik
do Zarządzenia Nr 387/1325/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 lutego 2021 r. z późn. zm. oraz art. 14
ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z
2020 r. poz. 1062) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
przez Urząd Miejski w Koszalinie na lata 2021 – 2024, zwany dalej Planem działania, stanowiący Załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych oraz osoby odpowiedzialne za realizację zadań
wynikających z Planu działania do ich terminowej realizacji.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Koordynatorowi do spraw dostępności.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 maja 2021 r.

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński

Załącznik
do Zarządzenia wewnętrznego Nr 79/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 maja 2021 r.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Koszalinie
na lata 2021 – 2024

Lp.

Zakres działania

Sposób realizacji

I.

Dostępność architektoniczna

1

Podjazdy dla osób
niepełnosprawnych

1) Montaż poręczy przy ścianie zewnętrznej podjazdu przy:
a) ul. Dąbrówki 1
b) ul. Mariańskiej 9

Schody zewnętrzne

1) Remont schodów do budynku przy:
a) ul. Dąbrówki 1
2) Montaż kontrastujących taśm krawędziowych przy:
a) ul. Rynek Staromiejski 6-7
b) ul. Mickiewicza 26
c) ul. Dąbrówki 1
d) ul. Mariańskiej 9

2

3

Schody wewnętrzne

1) Montaż kontrastujących taśm krawędziowych przy:
a) ul. Rynek Staromiejski 6-7
b) ul. Mickiewicza 26
c) ul. Dąbrówki 1
d) ul. Mariańskiej 9
2) ul. Mariańska 9 - dyżurka na tzw. wysokim parterze budynku
a) montaż jednostronnej poręczy przyściennej
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Termin realizacji

31 grudnia 2023

Odpowiedzialny
za realizację/ nadzór

Wydział OrganizacyjnoAdministracyjny

31 grudnia 2023
31 grudnia 2022

Wydział OrganizacyjnoAdministracyjny

31 grudnia 2022
Wydział OrganizacyjnoAdministracyjny
31 grudnia 2023

Lp.

Zakres działania

4

Dźwig osobowy

5

Toalety dla osób niepełnosprawnych

6

Informacja o rozkładzie pomieszczeń
w sposób dotykowy lub głosowy

7

Zapewnienie wstępu do budynków
Urzędu osobom niepełnosprawnym
korzystającym z psa asystującego

II.

Dostępność cyfrowa

Sposób realizacji
1) Dostosowanie dźwigu w budynku przy ul. Rynek Staromiejski
6-7
a) przesunięcie panelu sterującego,
b) instalacja panelu sterującego z informacją głosową,
c) instalacja oznakowania dla osób niewidomych.
2) Montaż panelu z informacją głosową w dźwigu osobowym
przy ul. Dąbrówki 1
1) przystosowanie toalety przy ul. Mickiewicza 26
montaż umywalki, baterii i lustra w sposób przystosowany
dla osób niepełnosprawnych
Zamontować panel z informacją głosową lub dotykową w
budynkach przy:
a) ul. Rynek Staromiejski 6-7
b) ul. Mickiewicza 26
c) ul. Dąbrówki 1
d) ul. Mariańskiej 9
1) Przygotowanie Instrukcji dla pracowników Urzędu i ochrony
Urzędu w sprawie zasad wstępu do budynku osobom
korzystającym z psa asystującego
2) Oznaczenie budynków za pomocą piktogramów

8

Deklaracje dostępności publikowane
na stronach internetowych
www.bip.koszalin.pl i www.koszalin.pl

1) Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności publikowanych
na stronach BIP i koszalin.pl
2) Bieżąca aktualizacja deklaracji dostępności w przypadku, gdy
strona internetowa podlega zmianom mogącym mieć wpływ
na jej dostępność

9

Informacja w deklaracji dostępności
na temat nawigacji za pomocą
skrótów klawiszowych

Rozszerzyć zapisy w deklaracji dostępności na stronie
www.koszalin.pl podając konkretne skróty klawiszowe, jakie
należy zastosować, aby przemieszczać się po elementach strony
internetowej
Str. 2

Termin realizacji

Odpowiedzialny
za realizację/ nadzór

31 grudnia 2023

Wydział OrganizacyjnoAdministracyjny

31 grudnia 2024

Wydział OrganizacyjnoAdministracyjny

31 grudnia 2024

Wydział OrganizacyjnoAdministracyjny

31 października 2021

Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych
Wydział OrganizacyjnoAdministracyjny

1) 31 marca
każdego roku
2) na bieżąco,
w zależności
od potrzeb

Realizacja
Wydział Informatyki,
Wydział Komunikacji Społecznej,
Promocji i Turystyki
Wydział Edukacji
Nadzór
Koordynator ds. dostępności

31 października 2021

Realizacja
Wydział Komunikacji Społecznej,
Promocji i Turystyki

Lp.
III.

Zakres działania

Sposób realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialny
za realizację/ nadzór

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Komunikacja osób głuchych
za pomocą wiadomości sms i mms

1) Wyposażenie Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
w służbowy telefon komórkowy
2) Publikacja na stronach internetowych informacji o możliwości
kontaktu z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych
za pomocą wiadomości sms i mms

Publikacja materiałów informacyjnych
na stronach internetowych Urzędu

1) Przygotowanie wytycznych, zgodnych ze standardami WCAG
2.1. dla osób publikujących materiały na stronach
internetowych Urzędu
2) Przekazanie wytycznych komórkom organizacyjnym oraz
powiadomienie o przeprowadzaniu cyklicznych kontroli
w zakresie poprawności publikowanych materiałów

30 czerwca 2021

Realizacja
Wydział Komunikacji Społecznej,
Promocji i Turystyki
Wydział Informatyki,
Koordynator ds. dostępności

Urządzenia lub środki techniczne
do obsługi osób słabosłyszących

1) Zakup pętli indukcyjnej stacjonarnej lub przenośnej do
budynków przy:
a) ul. Rynek Staromiejski 6-7
b) ul. Mickiewicza 26
c) ul. Dąbrówki 1
d) ul. Mariańskiej 9
2) Oznaczenie miejsc z urządzeniami za pomocą piktogramów

31 grudnia 2022

Realizacja
Wydział OrganizacyjnoAdministracyjny

13

Informacja na stronach internetowych
dotycząca zakresu działalności
Urzędu

1) Opracowanie tekstu dot. zakresu działalności Urzędu
i publikacja tekstu na stronach internetowych
2) Nagranie treści w polskim języku migowym i publikacja
nagrania na stronach internetowych
3) Przeanalizowanie sprawy dostępu do kart usług na stronach
internetowych. Ewentualne uproszczenie dostępu

31 grudnia 2021

Realizacja
Wydział Komunikacji Społecznej,
Promocji i Turystyki
Wydział Informatyki,
Koordynator ds. dostępności

14

Zapewnienie, na wniosek osoby
ze szczególnymi potrzebami,
komunikacji z Urzędem w formie
określonej we wniosku

1) Opracowanie formularza wniosku o zapewnienie osobie ze
szczególnymi potrzebami komunikacji z Urzędem,
2) Udostępnienie wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej

10

11

12
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31 października 2021

31 października 2021

Realizacja
1) Wydział OrganizacyjnoAdministracyjny
2) Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych

Realizacja
Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych

Lp.
IV.

Zakres działania

Sposób realizacji

Odpowiedzialny
za realizację/ nadzór

Termin realizacji

Pozostałe działania, poza minimalnymi wymaganiami dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

15

Zawarcie w Uchwale Rady Miejskiej
wymagań formalnych, jakie powinny
spełniać zgłaszane projekty budżetu
obywatelskiego

Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
uwzględniającego uzupełnienie wymagań formalnych
dotyczących zgłaszanych projektów budżetu obywatelskiego.
Zgłaszane projekty powinny uwzględniać - o ile jest to możliwe uniwersalne projektowania1, o którym mowa w art. 2 pkt 4
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami

16

Umowy na realizację zadań
publicznych finansowanych
z udziałem środków publicznych lub
udzielanie zamówień publicznych
podmiotom innym niż podmioty
publiczne

Sporządzenie informacji dla komórek organizacyjnych Urzędu
Miejskiego w Koszalinie dotyczącej obowiązku określenia
w treści umów zawieranych od dnia 06 września 2021 r.
warunków służących zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych
wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

17

Zawiadomienia organu gminy
właściwej ze względu na miejsce
imprezy artystycznej lub rozrywkowej
organizowanej w ramach działalności
kulturalnej, odbywającej się poza
stałą siedzibą podmiotu albo
w sposób objazdowy

Ustalenie mechanizmu zgłaszania imprez artystycznych lub
rozrywkowych poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy –
z uwzględnieniem planowanych działań w zakresie dostosowania
imprezy dla osób ze szczególnymi potrzebami

31 grudnia 2021

Realizacja
Wydział Komunikacji Społecznej,
Promocji i Turystyki

30 czerwca 2021

Realizacja
Wydział OrganizacyjnoAdministracyjny
Biuro Zamówień Publicznych
Zespół Radców Prawnych

30 czerwca 2021

Realizacja
Wydział Kultury i Spraw
Społecznych

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński

1

Uniwersalne projektowanie – uwzględnianie w szczególności w celu spełnienia minimalnych wymagań
Str. 4

