
ZARZĄDZENIE NR 1574/2021 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania zespołów zadaniowych do spraw dostępności oraz odpowiedzialności w zakresie 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Na podstawie Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuje się zespoły do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
1. Zespół ds. dostępności architektonicznej oraz transportowej, w skład którego wchodzą:

- Aleksandra Tomkiewicz - koordynator zespołu, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa,

- Andrzej Schaefer - starszy inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa,

- Katarzyna Banasik - starszy inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa,

- Witold Cieśliński - Zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjnego,

- Ilona Nykiel - Kierownik Referatu Budynków i Dróg w Wydziale Budynków i Dróg,

- Anna Sośniak - Kierownik Referatu Planowania Inwestycyjnego w Wydziale Rozwoju Miasta,
- Piotr Ociepa - podinspektor w Wydziale Inwestycji,

- Ewa Jaworska - Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Główny 
Specjalista ds. BHP,

- Konrad Wronowski - Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, 

oraz eksperci zewnętrzni z zakresu dostępności architektonicznej:
- dr hab. inż. arch., prof. nzw. Pol. Śl. Katarzyna Ujma-Wąsowicz - Wydział Architektury Politechniki 

Śląskiej,
- dr inż. arch. Iwona Benek - Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

2. Zespół ds. dostępności cyfrowej, w skład którego wchodzą:

- Andrzej Noras - koordynator zespołu, Naczelnik Wydziału Informatyki,
- Sławosz Marcisz - główny specjalista w Wydziale Informatyki,

- Tomasz Herman - Kierownik Referatu Wdrożeń Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w Wydziale Informatyki,

- Monika Winkler - inspektor w Wydziale Promocji,
- Anna Pomykała -  Kierownik Referatu Konsultacji Społecznych i Budżetu Obywatelskiego w Wydziale 

Komunikacji Społecznej,

- Łukasz Koźlik - główny specjalista w Biurze Rady Miasta.

3. Zespół ds. dostępności usług społecznych, w skład którego wchodzą:
- Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - pełniąca nadzór nad zespołem - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej,

- Bożena Michałek - koordynator zespołu, Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami,

- Sławomir Witek - Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu,
- Jowita Hercig - Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury,
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- Marta Chmielewska - Naczelnik Wydziału Promocji,

- Rafał Dłubak - Naczelnik Biura Rady Miasta
- Witold Cieśliński - Zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjnego,

- Joanna Cieślak - Kierownik Referatu Spraw Osobowych i Szkolenia w Wydziale Organizacji i Zarządzania,

- Dariusz Wybierek - Kierownik Biura Obsługi Mieszkańców w Wydziale Organizacji i Zarządzania,

- Justyna Buchalik - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej,
- Wioletta Niziołek-Żądło - Koordynator Projektów Społecznych,

- Iwona Gotszalk - Kierownik Referatu Budżetu i Nadzoru Finansowego w Wydziale Nadzoru 
Właścicielskiego,

- Iwona Woźniak-Bagińska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach,

- Mariusz Nowak - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, 
oraz konsultanci zewnętrzni:

- Krzysztof Wostal - Prezes Fundacji Transgresja,

- Elwira Biała - trener pracy w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Promyk” prowadzonym przez Fundację 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. Stanisława Kostki.

§ 2. 1. Zespoły zostają powołane w celu przeprowadzenia przeglądu i analizy przepisów dotyczących 
dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz realizacji działań zapewniających tym osobom, w 
trakcie korzystania z usług realizowanych przez Miasto Katowice, dostępność cyfrową, architektoniczną oraz 
informacyjno-komunikacyjną, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami (zwanej dalej ustawą) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2. Do zadań Zespołów należy w szczególności:
1) analiza aktualnego stanu zapewnienia przez Miasto Katowice dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w obszarach, o których mowa w ust.1,

2) analiza potrzeb oraz opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami ustawy. W planie działania należy wskazać propozycje 
działań niezbędnych do zapewnienia dostępności na poziomie minimalnym, zgodnie z wymogami 
określonymi w szczególności w art. 6 i 7 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami, a także zasoby osobowe niezbędne do realizacji, termin wdrożenia oraz przewidywane koszty,

3) terminowa realizacja działań, zaakceptowanych przez Prezydenta Miasta Katowice,

4) przygotowanie deklaracji dostępności oraz projektu raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami ustawy.

3. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych zespołów na bieżąco określają koordynatorzy, po akceptacji 
Wiceprezydenta Miasta Katowice do spraw polityki społecznej.

4. Koordynatorzy kierują bieżącą pracą zespołów i odpowiadają za terminową realizację zadań.
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§ 3. 1. Do zespołów mogą dołączyć dodatkowe osoby, niezbędne do realizacji wyznaczonych zadań. 
Wniosek o przyjęcie dodatkowych osób koordynator przedkłada do akceptacji Wiceprezydenta Miasta 
Katowice do spraw polityki społecznej.

2. W pracach zespołu mogą uczestniczyć osoby nie będące jego członkami, m.in. przedstawiciele 
wydziałów, innych jednostek organizacyjnych Miasta oraz przedstawiciele reprezentujący organizacje 
pozarządowe. Osoby te są zapraszane przez poszczególnych koordynatorów zespołów w celu przeprowadzenia 
konsultacji lub pozyskania opinii merytorycznych.

3. Przy realizacji poszczególnych zadań zespół może również korzystać z profesjonalnej pomocy oraz 
doradztwa specjalistów spoza urzędu.

§ 4. 1. Zobowiązuje się komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek 
organizacyjnych do ścisłej współpracy z powołanymi zespołami, terminowego przekazywania informacji 
i opinii oraz udzielania wszelkiej niezbędnej pomocy członkom zespołów w celu prawidłowej realizacji zadań 
wynikających z niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Katowice odpowiedzialni są za realizację wymagań 
ustawowych dotyczących ich jednostek organizacyjnych.

2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Katowice do opracowania i realizacji 
planu podnoszenia dostępności danej jednostki organizacyjnej.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Katowice składają raporty dotyczące ich jednostek 
organizacyjnych, zgodnie z zasadami opisanymi w art. 11 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami.

§ 6. 1. Nadzór nad pracami zespołów sprawuje Wiceprezydent Miasta Katowice do spraw polityki 
społecznej.

2. Koordynator zespołu zwołuje pierwsze spotkanie zespołu w ciągu 20 dni roboczych następujących po 
podpisaniu zarządzenia. Kolejne spotkania zwołuje się według potrzeb, na wniosek koordynatora zespołu.

3. W celu zapewnienia realizacji zarządzenia, w tym prawidłowego i terminowego wykonania zadań 
wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Wiceprezydent 
Miasta Katowice do spraw polityki społecznej upoważniony jest do podejmowania bieżących decyzji oraz 
wydawania poleceń służbowych członkom zespołów oraz pozostałym pracownikom Urzędu i jednostkom 
organizacyjnym Miasta.

4. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorom zespołów do spraw dostępności oraz kierownikom 
jednostek organizacyjnych Miasta Katowice.

§ 7. Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wiceprezydentowi Miasta Katowice do spraw polityki 
społecznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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