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Plan działania w Okręgowym Urzędzie Miar w Szczecinie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022 

 
Zgodnie z art. 14 ust. 5 oraz  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. 
 

L.p. Działanie Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

Sposób realizacji lub zalecenia Termin 

1. Analiza stanu zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

Koordynator ds. dostępności Przeprowadzenie analizy barier i możliwych do 
wdrożenia rozwiązań architektonicznych, poprzez 
przeprowadzenie audytów dostępności w 
Okręgowym Urzędzie Miar w Szczecinie i 
Wydziałach Zamiejscowych w Stargardzie, 
Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze 

grudzień 2021 
 
 

2.  Podniesienie świadomości 
pracowników urzędu na 
temat różnych rodzajów 
niepełnosprawności oraz 
właściwych zachowań w 
kontakcie z osobami z 
niepełnosprawnością 

Kierownik Referatu Kadr i 
Szkolenia 

Udział w szkoleniach zewnętrznych, wewnętrznych, 
forma samokształcenia  

Realizacja w całym 
okresie planu 
działania 
 

3. Opracowanie standardów 
prostego języka 

Naczelnik Wydziału Obsługi Wprowadzenie jednolitych zasad prostego języka w 
urzędzie z uwzględnieniem kryteriów dostępności 

październik 2022 

4. Zapewnienie minimalnych 
wymagań z zakresu 
dostępności 
architektonicznej zgodnie 
z art. 6. ustawy 

Koordynator ds. dostępności Umożliwienie dostępu do urzędów osobom 
poruszającym się na wózkach poprzez montaż 
dzwonków w miejscach dla nich dostępnych 

listopad 2021 

5.  Zapewnienie minimalnych 
wymagań z zakresu 
dostępności cyfrowej 
zgodnie z art. 6. ustawy 

Informatyk Dostosowanie dostępności cyfrowej witryn 
internetowych Urzędu zgodnie z wymaganiami 
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

maj 2022 
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cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych  

6.  Zapewnienie minimalnych 
wymagań z zakresu 
dostępności informacyjno-
komunikacyjnej zgodnie z 
art. 6. ustawy 

Informatyk Umożliwienie komunikacji audiowizualnej, w tym z 
wykorzystaniem komunikatorów internetowych 

październik 2022 

Przygotowanie informacji na temat działalności 
Urzędu w standardzie ETR i jego publikacja na 
stronie internetowej Urzędu 

luty 2022 

Naczelnik Wydziału Obsługi Umożliwienie kontaktu osobie głuchoniewidomej z 
pracownikami urzędu poprzez zapewnienie 
tłumacza – przewodnika dla osób 
głuchoniewidomych 

marzec 2022 

Umożliwienie kontaktu osobie głuchej lub 
niedosłyszącej poprzez zapewnienie tłumacza 
Polskiego Języka Migowego (PJM) 

marzec 2022 

7. Zapewnienie dostępności 
alternatywnej zgodnie z 
art. 7 ustawy 

Naczelnik Wydziału Obsługi, 
Naczelnicy Wydziałów 
Zamiejscowych 

Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami 
wsparcia innej osoby w siedzibie OUM w Szczecinie 
i Wydziałach Zamiejscowych 

Realizacja w całym 
okresie planu 
działania 
 

8.  Monitorowanie 
działalności w zakresie 
zapewnienia dostępności  

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

Realizacja w całym 
okresie planu 
działania 
 

Sporządziła:  

Justyna Piecuch – Koordynator ds. dostępności 

Szczecin, dnia 30.08.2021 r. 

                                                                                                                                                       Zatwierdził:           

              DYREKTOR    

             mgr inż. Bogusław Rzeźnicki 


