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  Białystok, dnia 23.10.2020 r. 

 

 

 

 

P L A N 

 

działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez 

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. H. Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku 

na lata 2020-2021 

 

Lp.  

Zadania 

 

Realizujący  

zadania  

 

Sposób realizacji zadania 

Planowane 

terminy 

realizacji* 

1.  Powołanie Koordynatora do 

Spraw Dostępności oraz 

zespołu koordynującego 

dostępność. 

Komendant Podlaskiego 

Oddziału Straży 

Granicznej  im.  

gen. dyw.  

H. Minkiewicza  

z siedzibą  

w Białymstoku. 

Wydanie decyzji  

o wyznaczeniu koordynatora do 

spraw dostępności oraz zespołu 

koordynującego dostępność.  

Podanie do publicznej wiadomości 

danych o osobie wyznaczonej do 

pełnienia funkcji koordynatora  ds. 

dostępności. 

Powołano  

w dniu 

23.09.2020 r. 

 (w terminie 

ustawowym) 

2.  Opracowanie planu działania 

na rzecz poprawy dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

Koordynator Przedstawienie planu działania do 

zatwierdzenia Komendantowi 

Podlaskiego Oddziału SG.  

Podanie do publicznej wiadomości 

planu działania na rzecz poprawy 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

 

Do dnia 

20.10.2020 r. 

3.  Przesłanie na adres 

dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl 

danych kontaktowych 

Koordynatora ds. Dostępności 

w Podlaskim Oddziale Straży 

Granicznej im. gen. dyw.  

H. Minkiewicza z siedzibą  

w Białymstoku 

Koordynator  Przesłanie drogą elektroniczną  Do dnia 

25.10.2020 r. 

4.  Analiza dostępności obiektów 

Komendy Podlaskiego 

Oddziału Straży Granicznej 

dla osób ze szczególnymi 

potrzebami.  

Zespół koordynujący 

dostępność 

Wizytacja obiektów Komendy 

Oddziału przez zespół koordynujący, 

opracowanie wniosków  

z przeglądów obiektów pod 

względem dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

 

Do dnia  

30.10.2020 r. 

5.  Analiza stanu obiektów 

Placówek SG  Podlaskiego 

Oddziału Straży Granicznej 

Zespół koordynujący 

dostępność 

Wizytacja obiektów Placówek SG 

Podlaskiego Oddziału przez zespół 

koordynujący, opracowanie 

Do dnia  

20.11.2020 r. 

Z A T W I E R D Z A M 

Komendant  

Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej  

im. gen. dyw. H. Minkiewicza  

z siedzibą w Białymstoku 

mailto:dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl
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pod względem dostosowania 

do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami 

wynikającymi  

z przepisów ustawy. 

wniosków z przeglądów obiektów 

pod względem dostępności dla osób 

ze szczególnymi potrzebami. 

6.  Przegląd stron internetowych 

Podlaskiego Oddziału SG pod 

kątem dostępności cyfrowej 

dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

 

Zespół koordynujący 

dostępność 

Przegląd stron internetowych 

Podlaskiego Oddziału SG w tym: 

→ BIP Podlaskiego Oddziału SG, 

→ www.podlaski.strazgraniczna.pl. 

oraz opracowanie wniosków 

dotyczących oceny spełniania 

wymogów określonych  

w ustawie z dnia 4 kwietnia 

2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów 

publicznych. 

Do dnia 

10.11.2020 r. 

7.  Analiza dostępności 

informacyjno-komunikacyjnej 

dla osób ze szczególnymi 

potrzebami w Podlaskim 

Oddziale Straży Granicznej. 

Zespół koordynujący 

dostępność 

Ocena dostępności będzie 

dokonywana w trakcie realizacji pkt. 

3-5.  

W terminach 

wskazanych 

w pkt. 3-5 

8.  Przegląd obowiązujących 

procedur postępowania  

w zakresie: 

1. Zapewnienia dostępności, 

pracownikom  

i petentom ze 

szczególnymi 

potrzebami, do obiektów 

i usług świadczonych 

przez Podlaski Oddział 

SG, 

2. Ewakuacji osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Zespół koordynujący 

dostępność 

Analiza obowiązujących uregulowań 

prawnych w zakresie zapewnienia 

dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami do 

obiektów i usług świadczonych 

przez Podlaski Oddział SG.  

Do dnia 

10.11.2020 r. 

8.  W oparciu o ustalenia 

wymienione w pkt. 3 – 7 

przedstawienie rekomendacji 

w zakresie spełnienia 

minimalnych lub 

alternatywnych (Art. 6 i Art. 7 

ustawy  z dnia 19 lipca 2019 

r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami(Dz.U.2020 

r.poz.1062t,j) wymagań 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami w Podlaskim 

Oddziale SG. 

Zespół koordynujący 

dostępność 

Opracowanie rekomendacji  

i przedstawienie do zatwierdzenia 

Komendantowi Podlaskiego 

Oddziału Straży Granicznej. 

 

 

Do dnia 

30.11.2020 r. 

9.  Bieżące wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami w 

zakresie zapewnienia dostępu 

Zespół koordynujący 

dostępność  

Zapewnianie, w indywidualnych 

przypadkach, alternatywnego 

dostępu do usług świadczonych 

 

Zadanie stałe 

http://www.podlaski.strazgraniczna.pl/
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do usług świadczonych przez 

Podlaski Oddział Straży 

Granicznej. 

przez Podlaski Oddział SG osobom   

ze szczególnymi potrzebami.  

10.  Monitorowanie oraz 

koordynowanie przedsięwzięć 

zmierzających do poprawy 

poziomu zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

w Podlaskim Oddziale Straży 

Granicznej. 

Zespół koordynujący 

dostępność 

Koordynowanie wdrażania, przez 

właściwe komórki  

i jednostki organizacyjne 

Podlaskiego Oddziału SG,  

rekomendacji w zakresie poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Zadanie stałe 

11.  Nawiązanie współpracy  

z instytucjami, 

stowarzyszeniami, 

organizacjami, które  

zrzeszają oraz realizują 

zadania  na rzecz osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

Koordynator Szkolenia, warsztaty, spotkania 

instruktażowe celem podnoszenia 

poziomu świadomości 

funkcjonariuszy  

i pracowników Podlaskiego 

Oddziału SG w zakresie 

zapewnienia dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami.  

 

Zadanie stałe 

12.  Opracowanie Raportu  

o stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami  

w Podlaskim Oddziale Straży 

Granicznej. 

 

Koordynator Przedstawienie Raportu do 

zatwierdzenia Komendantowi 

Oddziału, zamieszczenie na stronie 

BIP Podlaskiego Oddziału SG oraz 

przesłanie do właściwej 

merytorycznie instytucji lub 

jednostki nadrzędnej. 

Do  

31.03.2021 r. 

(Termin 

ustawowy) 

 

* - ze względu na obostrzenia wynikające z przepisów dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się 

koronowirusa SARS - CoV – 2 terminy realizacji, zadań ujętych w planie działania, mogą ulegać zmianie. 

Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy terminów określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami(Dz.U.2020 r.poz.1062t,j). 

 

 

Koordynator ds. Dostępności 

w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej  

im. gen. dyw. H. Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku 

mjr SG Władysław Gbur 


