
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

NA LATA 2020 – 2021 

 

Na podstawie art.14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) 

ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami: 

Lp. Zakres działalności 

Realizujący zadania 

wynikające                                        

z art. 6 ustawy 

Sposób realizacji 

 
Termin 

1. Analiza stanu obiektu 

Starostwa Powiatowego                

w Starachowicach pod 

względem dostosowania do 

potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami 

wynikającymi z przepisów 

ustawy 

Koordynatorzy Wyniki analizy dotyczącej 

przystosowania budynku 

Starostwa Powiatowego                   

w Starachowicach  

wrzesień 

2020r. 

2. Sporządzenie planu 

działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata 2020-

2021 

Koordynatorzy  Opracowanie planu 

działania, przekazanie 

opracowanego planu do 

zatwierdzenia Staroście 

Starachowickiemu 

październik

2020r. 

3. Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami 

do dostępności w zakresie: 

1) architektonicznym, 

2) cyfrowym, 

3) informacyjno-

komunikacyjnym 

Koordynatorzy Publikowanie danych 

kontaktowych do 

Koordynatorów na stronie 

BIP Starostwa 

Powiatowego                                    

w Starachowicach 

 

 

listopad 

2020r. 

 

4. Dokonanie samooceny pod 

kątem dostosowania 

administrowanych 

obiektów do minimalnych 

wymagań dotyczących 

dostępności 

Koordynatorzy Deklaracja dostępności ze 

wskazaniem na wymagania 

w wymiarze 

architektonicznym, 

cyfrowym, 

komunikacyjnym 

wynikające z zapisów art. 6 

ustawy 

 

grudzień 

2020r.  

5. Dokonywanie analizy                        

w zakresie dostępności 

alternatywnej w przypadku, 

braku możliwości 

zapewnienia dostępności 

dla osób ze szczególnymi 

potrzebami ze względu na 

ograniczenia techniczne                    

i prawne. 

Koordynatorzy Podanie do publicznej 

wiadomości na stronie BIP 

Starostwa Powiatowego                                      

w Starachowicach 

informacji wynikającej                     

z zapisów art. 7 ustawy ze 

wskazaniem dostępu 

alternatywnego np. 

zapewnienie wsparcia 

wyznaczonej osoby, 

zapewnienie wsparcia 

technicznego 

na bieżąco 



6. Uzyskanie danych 

zbiorczych do raportu 

Koordynatorzy, Zespół 

do spraw zapewnienia 

dostępności                          

w Starostwie 

Powiatowym                                 

w Starachowicach 

Powołanie Zespołu do 

spraw zapewnienia 

dostępności w Starostwie 

Powiatowym                                      

w Starachowicach. 

Uzyskanie danych                           

w zakresie realizacji uwag 

odnoszących się do 

stwierdzonych istniejących 

przeszkód w dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

luty 

2021r. 

7. Przygotowanie raportu 

o stanie dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami  

 

Koordynatorzy, Zespół 

do spraw zapewnienia 

dostępności                          

w Starostwie 

Powiatowym                                 

w Starachowicach  

Przygotowanie raportu na 

podstawie działań 

koordynatora i zespołu do 

spraw dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami 

marzec 

2021r.  

 

Opracowanie: 

Anna Wojciechowska 

Małgorzata Parszewska 

Koordynatorzy do spraw dostępności       

  


