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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI  

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  

NA LATA 2020-2021 

Lp. Zakres działalności Realizujący zadania 
wynikające z art. 6 

ustawy 

Sposób realizacji Termin wykonania 

1. Przygotowanie planu działania 
na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

Koordynator + Zespół Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 
14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) i przekazanie 
do zatwierdzenia Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. 
Podanie do publicznej wiadomości danych o osobie 
wyznaczonej na Koordynatora do  spraw dostępności 
osobom ze szczególnymi  potrzebami 

7.09.2020 r. 

2. Analiza stanu siedziby oraz biur 
Starostwa Powiatowego w 
Golubiu-Dobrzyniu pod 
względem dostosowania do 
potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami wynikającym z 
przepisów ustawy 

Koordynator + Zespół Analiza stanu siedziby oraz biur Starostwa 
Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu z wykorzystaniem  
rekomendacji zawartych  w Raporcie  końcowym z 
monitoringu dostępności dla osób z 
niepełnosprawnością, opracowanego  w 2018 r. dla 
Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, w 
ramach projektu „ Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych w województwie kujawsko-

07.10.2010 r.   



pomorskim” 

3. Skierowanie pism oraz ankiet do 
jednostek organizacyjnych 
powiatu, jako podmiotów 
publicznych, o zobowiązaniu ich 
na mocy ustawy do zapewnienia 
minimalnych wymagań w 
zakresie dostępności 
architektonicznej, cyfrowej i 
informacyjno-komunikacyjnej 
określonych w art. 6 ustawy 

Koordynator + Zespół Przesłanie pism informujących o obowiązku 
wynikającym  z art. 6 ustawy wraz z drukiem Ankiety 
dostępności jednostki. 

28.08.2020 r. 
Przesłanie pism wraz z 
ankietami 
 

18.09.2010 r. 
Przedłożenie Staroście 
Golubsko-
Dobrzyńskiemu 
informacji zbiorczej z 
zebranych ankiet 

4. Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami do 
dostępności w zakresie: 

1) architektonicznym, 
2) cyfrowym, 
3) informacyjno-

komunikacyjnym 

Koordynator 
 

Zamieszczenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego 
w Golubiu-Dobrzyniu informacji z danymi 
kontaktowymi do Koordynatora do Spraw dostępności 
wraz  z treścią planu działania na rzecz  poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w 
art. 6 ustawy. 

30.09.2020 r. 

5. Dokonanie analizy  pod kątem 
dostosowania 
administrowanych pomieszczeń 
do minimalnych wymagań 
dotyczących dostępności  

Koordynator + Zespół Opracowanie potrzeb w zakresie dostosowania 
administrowanych pomieszczeń do minimalnych 
wymagań dotyczących dostępności, wynikających z 
art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

5.10.2020 r. 

6. Dokonanie diagnozy w zakresie 
dostępności alternatywnej 

Koordynator + Zespół Przygotowanie informacji o dostępności 
alternatywnej, wynikającej z art. 7  ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r.  

5.10.2020 r. 

 Opracowanie  zapotrzebowania 
w zakresie  dostosowania 
administrowanych pomieszczeń 
do minimalnych wymagań 

Koordynator Ujęcie potrzeb w zakresie dostosowania 
administrowanych pomieszczeń do minimalnych 
wymagań dotyczących dostępności we wniosku do 
projektu budżetu powiatu na rok 2021 

9.10.2020 r. 



dotyczących dostępności  

7. Uzyskanie danych zbiorczych do 
raportu  od jednostek 
organizacyjnych powiatu, jako 
podmiotów publicznych, 
zobowiązanych do zapewnienia 
minimalnych wymagań w 
zakresie dostępności 
architektonicznej, cyfrowej i  
informacyjno-komunikacyjnej  

Koordynator 
 

Zebranie pisemnych  informacji  o zapewnieniu 
minimalnych wymagań służących zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
wynikającymi z art. 6 ustawy (wskazanie realnych 
możliwości dostosowania administrowanych obiektów 
do potrzeb dostępności) lub o podjętych  działaniach  
w zakresie dostępu  alternatywnego, wynikającego z 
art. 7 ustawy. 

31.01.2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Monitorowanie możliwości 
uzyskania dofinansowania 
działań na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator + Zespół Przekazanie informacji dyrektorom i kierownikom 
jednostek organizacyjnych powiatu. 

Na bieżąco  

9. Sporządzenie  raportu o stanie 
zapewnienia dostępności 

Koordynator + Zespół Przedłożenie raportu o stanie zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  do 
zatwierdzenia Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu, 
opublikowanie raportu na stronie podmiotowej BIP 
Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, 
przekazanie raportu Wojewodzie Kujawsko-
Pomorskiemu  

31.03.2021 r. 

 

Przygotował:  Koordynator  do Spraw Dostępności 

w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu 

Katarzyna Orłowska 



         


