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Plan działania UDT na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2022 
 

L.p. Działanie Wskazanie wymagania dostępności, które ulegnie 
poprawie 

Termin 
rozpoczęcia 

Termin 
zakończenia 

Dodatkowe 
informacje 

  Działania w ramach dostępności informacyjno-
komunikacyjnej oraz cyfrowej 

        

1 Przygotowanie i publikacja materiałów 
informacyjnych/popularyzujących bezpieczeństwo 
techniczne/wizerunkowych  dostosowanych do WCAG 2.1  

Zapewnienie na stronach internetowych informacji o 
zakresie działalności w postaci elektronicznego pliku 
zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania 
treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 
łatwym do czytania. 

I kwartał IV kwartał DS  

2 Zapewnienie napisów w materiałach audiowizualnych 
umieszczonych na stronach internetowych UDT i w 
komunikacji z pracownikami  

Zapewnienie na stronach internetowych informacji o 
zakresie działalności w postaci elektronicznego pliku 
zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania 
treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 
łatwym do czytania. 

I kwartał IV kwartał DS  

3 Zapewnienie urządzeń do obsługi osób słabosłyszących, w 
szczególności pętli indukcyjnych 

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami realizowana z 
wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie 
się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego 
dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe 
i aplikacje. 

I kwartał II kwartał  DS 

4 Wdrożenie dobrych praktyk dostępności przy organizacji 
wydarzeń zewnętrznych 

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami realizowana z 
wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie 
się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego 
dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe 
i aplikacje. 

IV kwartał IV kwartał DS 
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5 Wdrożenie jednego z rekomendowanych szablonów BIP o 
zwiększonej dostępności cyfrowej dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

Zapewnienie zasady funkcjonalność  w serwisach, 
aplikacjach i na stronach internetowych (komponenty 
interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe 
do użycia) 

III kwartał IV kwartał DI we 
współpracy z 
DP  

6 eipa.udt.gov.pl – prezentacja mapy stacji ładowania w 
formie przeszukiwanej/filtrowanej tabeli - koniec prac: 
Q2/2022. 

Zapewnienie zasady funkcjonalność  w serwisach, 
aplikacjach i na stronach internetowych (komponenty 
interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe 
do użycia) 

I kwartał II kwartał DI 

7 eudt.gov.pl – nowa grafika portalu, zmiany w usability 
serwisu - koniec prac: Q3/2022 

Zapewnienie zasady funkcjonalność  w serwisach, 
aplikacjach i na stronach internetowych (komponenty 
interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe 
do użycia) 

II kwartał  III kwartał  DI 

8 Modyfikacja serwisu Weryfikacja dokumentu 
(https://www.udt.gov.pl/legitymacja.php) umożliwiająca 
m.in. weryfikację wydanych przez UDT zaświadczeń 
kwalifikacyjnych z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń 
technicznych - koniec prac: Q3/2022 

Zapewnienie zasady funkcjonalność  w serwisach, 
aplikacjach i na stronach internetowych (komponenty 
interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe 
do użycia) 

II kwartał  III kwartał  DI 

9 udt.gov.pl – rozbudowa/modyfikacja wg. potrzeb 
zgłoszonych przez Administratora merytorycznego Strony, 
aktualizacja Deklaracji dostępności 
(https://udt.gov.pl/deklaracja dostepnosci-strony) – 
wynikająca ze zmiany danych adresowych  

Zapewnienie zasady funkcjonalność  w serwisach, 
aplikacjach i na stronach internetowych (komponenty 
interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe 
do użycia) 

I kwartał II kwartał DI 

10 Opracowanie i wdrożenie nowego projektu strony 
internetowej www.udt.gov.pl opracowanej w oparciu o 
wytyczne WCAG 2.1. 

Zapewnienie zasady postrzegalności w serwisach, 
aplikacjach i na stronach internetowych (informacje oraz 
komponenty interfejsu użytkownika muszą być 
przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich 
zmysłów). 

III kwartał  IV kwartał DS we 
współpracy z 
DI  

11 Szkolenie wyznaczonych pracowników w zakresie 
tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów  

Realizacja zapisów art. 14 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

I kwartał  II kwartał  DK 
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  Dostępność architektoniczna         

12 Przygotowanie, w oparciu o wcześniejszą analizę, 
diagnozy braku możliwości zapewnienia dostępności 
architektonicznej, o której mowa w art. 6 ustawy o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami, w każdym przypadku zapewnienia dostępu 
alternatywnego. Zadanie z 2021 r. Analiza opłacalności  
zostanie przygotowana dla następujących lokalizacji: 
BUDT Olsztyn, BUDT Płock, BUDT Kielce.  

1. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych 
przestrzeni komunikacyjnych budynków.  
2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków 
technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, 
które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z 
wyłączeniem pomieszczeń technicznych.  
3. Instalacja urządzeń lub wykorzystanie innych środków 
technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w 
szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub 
urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest 
wspomaganie słyszenia. 

II kw. III kw. DA 

13 Zakup lub wynajęcie powierzchni biurowej na potrzeby 
Oddziału UDT we Wrocławiu, spełniającej warunki 
dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

1. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych 
przestrzeni komunikacyjnych budynków.  
2.  Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków 
technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, 
które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z 
wyłączeniem pomieszczeń technicznych.  
3. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami 
możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. 

III kw. IV kw. DA 

14 Wynajęcie powierzchni biurowej na potrzeby Oddziału w 
Katowicach spełniającej warunki dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. Dokończenie zadania z 2021 r. 

1. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych 
przestrzeni komunikacyjnych budynków.  
2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków 
technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, 
które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z 
wyłączeniem pomieszczeń technicznych.  
3.  Instalacja urządzeń lub wykorzystanie innych środków 
technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w 
szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub 
urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest 
wspomaganie słyszenia. 

I kw. II kw. DA 
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15 Przeprowadzenie postępowania konkursowego na 
wyłonienie projektanta nowej siedziby Biura UDT w 
Rzeszowie 

1. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych 
przestrzeni komunikacyjnych budynków.  
2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków 
technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, 
które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z 
wyłączeniem pomieszczeń technicznych.  
3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub 
głosowy  
4. Instalacja urządzeń lub wykorzystanie innych środków 
technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w 
szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub 
urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest 
wspomaganie słyszenia. 

III kw. III kw. DA 

16 Dostosowanie budynku Oddziału w Krakowie w zakresie 
poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Zaprojektuj i Wybuduj). Start 
postępowania w II kwartale.  

1. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń 
w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub 
głosowy  
2. Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami realizowana z 
wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie 
się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o języku migowym i innych środkach lub przez 
zdalny dostęp online do tłumacza 

II kw. IV kw. DA 

17 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt. 
przebudowa, remont i dostosowanie obiektu BUDT w 
Kielcach (po dokonaniu analizy opłacalności) 

1. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych 
przestrzeni komunikacyjnych budynków.  
2.  Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków 
technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, 
które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z 
wyłączeniem pomieszczeń technicznych.  
3. Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami realizowana z 
wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie 
się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o języku migowym i innych środkach lub przez 
zdalny dostęp online do tłumacza 

III kw. IV kw. DA 
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18 Wykonanie dokumentacji projektowej remontowo-
inwestycyjnej dokończenia robót budowlano-
instalacyjnych wraz z dostosowaniem budynku w zakresie 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami w Biurze UDT w Płocku (po dokonaniu analizy 
opłacalności) 

1. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych 
przestrzeni komunikacyjnych budynków.  
2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków 
technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, 
które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z 
wyłączeniem pomieszczeń technicznych.  
3. Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami realizowana z 
wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie 
się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o języku migowym i innych środkach lub przez 
zdalny dostęp online do tłumacza. 

II kw. IV kw. DA 

19 Oznakowanie wyznaczonych miejsc parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych w siedzibach oddziałów i biur w 
lokalizacjach: Gliwice, Gorzów Wlkp., Koszalin, Kielce, 
Kraków, Lublin, Olsztyn, Ostrów Wlkp., Poznań, Płock, 
Radom, Rzeszów, Siedlce, Szczecin, Tarnów, Wałbrzych, 
Zielona Góra. Dokończenie zadania z 2021 r. 

 Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych 
przestrzeni komunikacyjnych budynków.  

II kw. III kw. DA 

20 Montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych w 
budynku Biura w Opolu. Dokończenie zadania z 2021 r. 

 Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych 
przestrzeni komunikacyjnych budynków.  

I kw. I kw. DA 

21 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na 
wózkach w budynku Biura w Olsztynie. Zadanie z 2021 r. 
(po dokonaniu analizy opłacalności).  

 Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych 
przestrzeni komunikacyjnych budynków.  

II kw. III kw. DA 

 

Opracowała - p.o. Koordynatora ds. dostępności           Zatwierdził – Prezes UDT 
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