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PROCEDURA OBSIUGI INTERESANToW ZE SZCZEG6LNYMI POTRZEBAMI/KOMUNIKAOA

ALTERNATYWNA

I POSTANOWIENIA OG6LNE

1. Procedura okre6la zasady zapewnienie mo2liwo6ci dostqpu do komunikac.ii alternatywnej
osobom ze szczeg6lnymi potrzebamiw Urzqdzie Miejskim w Bialymstoku z siedzibq przy
ul. stonimskiej l zwanym dalej urzqdem. Urzqd zapewnia obslugq os6b ze szczeg6lnymi
potrzebami.

2. Procedura zostanie zamieszczona, w formie dostqpnego dokumentu, na stronie
www.bip. bia lystok. pl w zaktadce Dostqpno5i oraz wewnqtrznej stronie internetowej Urzqdu
Miejskiego w Bialymstoku TNTRANET w zakladce pORADNtK PRACOWNtKA.

II UDOGODNIENIA ARCHITEKTONICZNE

1. odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe dla os6b z n iepelnosprawno(ciam i

zlokalizowane sq od strony ul. Starobojarskiej (wjazd od ulicy Ogrodowej).
2. WejScie gl6wne do budynku A Urzqdu posiada podjazd dla wdzk6w oraz drzwi

automatyczne. Dostqp do Sali Obslugi lnteresanta (budynek C) jest zapewniony przez

wej6cie gt6wne do budynku A oraz platformq schodowq wewnqtrz budynku. wejicie do sali
konferencyjnei (budynek C) - podjazdem dla w6zk6w i szerokimi drzwiami przy wjeldzie na
posesjq od strony ul. Ogrodowej.

ilr PUNKr KONTAKTOWY OBSTUGt 0568 ZE SZCZEG6LNYMt POTRZEBAMT W URZEDZTE

1. Punkt informacyjny i przyjqcia korespondencji - na parterze budynku przy wej6ciu
gl6wnym do budynku A.

2. Sala Obslugi lnteresanta - na p6lpiqtrze z dostqpem poprzez schody lub platformq
schodowq.

3. Dostqp do pomieszczeri biurowych na wy2szych kondygnacjach windami osobowymi. Na

panelu sterowania wind zapewniono oznaczenia w alfabecie Braille,a oraz wypukle cyfry
(du2a czcionka) isymbole. Poprzez zmianq koloru zostal podkreilony przycisk wskazujqcy

kondygnacjq "0". Jedna z wind wyposa2ona jest r6wnie2 w informacjg glosowq.

rv ETAPY OBSIUG| 0568 Z TRUDNOSCTAMT W KOMUNTKOWANTU StE

1. Osoby uprawnione, tj. osoby majace trwate lub okresowe trudnojci w komunikowaniu siq

potrzebujace wsparcia w kontaktach z Urzqdem mogq skorzystai z ustugi tlumacza jezyka

migowego wybranego z rejestru prowadzonego przez Wojewodq.
2. O zamiarze skorzystania z tlumacza, nale2y poinformowai Urzqd co najmniej trzy dni przed

planowanq wizytq oraz wskazad metodq komunikowania siq:

- polski jqzyk migowy (PJM),

- system jqzykowo - migowy (SJM),

- komunikowanie siq z osobami gluchoniewidomymi (SKOGN).

3. Zgtoszenia mo2na dokonai wypelniajqc formularz zgtoszeniowy, stanowiAcy zalqcznik do
niniejszych procedur i przeslac go:

1) na adres siedziby Urzqdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Stonimska 1, 15-950

Bialystok,



2) na adres e-m

elektronicznej,

ail: m iga m @ um. bia lvstok. pl za po6rednictwem poczty

3) faksem na nr (85) 869 6551,

4l oraz telefonicznie (85) 869 6573 lub (85) 869 6565 za poirednictwem osoby

trzeciej, sprawnej komunikacyjnie;

V DOSTEP AI-TERNATYWNY

1. W przypadku braku mo2liwo6ci zapewnienia osobie ze szczeg6lnymi potrzebami

dostqpno6ci cyfrowej stron internetowych Urzqdu www. bialystok. pl,

www.bio. bia lvstok. D I lub www.cas. bia lvstok.pl zapewnia siq alternatywny spos6b

dostqpu, kt6ry polega w szczeg6lno5ci na zapewnieniu kontaktu telefonicznego,

korespondencyjnego, za pomocE irodk6w komunikacji elektronicznej, 6rodk6w

porozumiewania siq na odlegloid z wizjq idiwiqkiem, za pomoca komunikatora zoom.

1) strona internetowa UrzQdu - kontakt e-mail: redakcja@um.bialvstok.pl nr telefonu
(8s) 869 60 61

2) Biuletyn lnformacji Publicznej Urzqd u - kontakt e- mail: cui3@cui.bialvstok.pl

3)

nr telefonu (85)869 65 37

adres siedziby Urzgdu: ul. Slonimska 1, 15-950 Biatystok

adres e-mail migam@um.bialvstok.pl celem ustalenia terminu4) spotkan ia,

komunikacji z u2yciem 6rodk6w porozumiewania siq na odleglo(i z wizjq i

diwiqkiem.

VI POSTANOWIENIA KOilCOWE

1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do os6b ze szczeg6lnymi potrzebami wynikajqcymi z

posiadanych dysfunkcji psychofizycznych, fizycznych oraz psychicznych organizmu.

2. Niezale2nie od zapis6w niniejszej procedury, ka2dy pracownik Urzqdu ma obowiEzek

okazania wszelkiej pomocy osobom ze szczeg6lnymi potrzebami z poszanowaniem ich

godno(ci, a w razie potrzeby, za zgodq tej osoby, powinien pom6c wypetnii dokumenty

i wskazai miejsce na podpis.
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zalqcznik do Procedury komunikacii alternatytvne,
w Urzedzie Mleiskim w Blalymstoku

data

MiejscowoSa

lmie i Nazwisko

Nr telefonu

kontakt za poSrednictwem e-maila

Urzqd Miejski w Biatymstoku
ul. Slonimska 1

15-950 Bialystok

Wniosek
o bezplatne zapewnienie tlumacza jqzyka migowego

Na podstawie art. 12 ust. 1i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jqzyku migowym

i innych irodkach komunikowania sig wnioskujq o udzielenie Swiadczenia:

1. lnformacja dotyczqca wybranej metody komunikowania siq:

I nolskijezvk migowy (PJM);

fl system jqzykowo-migowy (SJM);

E sposoby komunikowania siq os6b gtuchoniewidomych (SKOGN).

2. Proponowany termin udzielenia dwiadczenia (po uptywie co najmniej 3 dni roboczych od

zlo2enia wniosku, z wylqczeniem sytuacji nagtych):

3. Rodzaj sprawy (kr6tki opis)

5. Oiwiadczam, ie jestem osobq uprawnionq do bezptatnego korzystania z uslug

ttumacza jqzyka migowego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jqzyku migowym

iinnych irod kach komunikowania.
6. Wyra2am zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a

Rozporzqdzenia Parlamentu EuropejskieSo i Rady (UE) 2O16/679 z 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych



osobowych iw sprawie swobodneSo przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/wE, przekazanych w zwiqzku z zapewnieniem bezplatnej

ustugi ttumacza jqzyka migowego.

Podpis Wnioskodawcy
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zwiqzku z zapewnieniem

dostgpnoici architekton icznej lub informacyjno - komunikacyjnej

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Bialegostoku siedzibq

w Biatymstoku, ul. Stonimska 1, 15-950 Bialystok.

2. W sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych zostal powolany lnspektor Ochrony

Danych, z kt6rym mo2na kontaktowad siQ za po6rednictwem danych kontaktowych

administratora lub mailowo na adres e-mail: bbi@um.bialystok.pl, telefonicznie tel. 85 879 79

79.

3. Paristwa dane osobowe przetwarzane bqdq w celu rozpatrzenia wniosku o zapewnienie

dostQpnoici architektonicznej, informacyjno - komunikacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)

RODO, w zwiqzku z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostqpnoici osobom

ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U. z 2079 r. po2.1696), Kodeks postqpowania

ad ministracyjnego oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jqzyku migowym i innych Srodkach

komunikowania siq, a w przypadku danych wrailiwych udostQpnionych we wniosku na

podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

4. Pani/Pana dane nie bqdq udostqpniane podmiotom innym, ni2 uprawnionym na podstawie

przepis6w prawa.

5. Paristwa dane osobowe bqdq przetwarzane przez 25 lat, po tym okresie zostanq przekazane

do Archiwum Paistwowego.

6. Przystuguje Pani/Panu prawo do:

a) dostqpu do danych, na zasadach okreSlonych w art. 15 RODO;

b) sprostowania danych, na zasadach okre6lonych w art. 16 RODO;

c) usuniqcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach okre6lonych w art

RODO;

d) ograniczenia przetwarzania, na zasadach okredlonych w art. 18 RODO.

7. W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo do

wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzqdu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych jest warunkiem zapewnienia bezplatnej ustugi tlumacza jqzyka migowego.

9. Dane osobowe nie bqdq podlegaly zautomatyzowanem u podejmowaniu decyzji lub

profilowaniu.
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