
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM  

ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  
 

 

Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020 r. poz. 1062 t.j. 19 czerwca 2020) ustala się 

plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

 

Lp. Zakres działalności Realizujący zadania  
wynikające  

z art.6 ustawy 

Sposób realizacji Terminy 

1.  Powołanie Koordynatora do 

Spraw Dostępności w  

Starosta Wągrowiecki Zarządzenie Starosty 

Wągrowieckiego  nr 18 

z 15 września 2020r.  

15 września   

2020r. 

2.  Podanie do publicznej 

wiadomości informacji  
dotyczącej osoby wspierającej 

osoby ze szczególnymi 

potrzebami – Koordynatora do  
Spraw Dostępności 

Kierownik Wydziału 

Organizacyjnego 

www.wagrowiec.pl; 

www.bip.wagrowiec.pl  

Do 30  
września  
2020r. 

3.  Dokonanie analizy warunków  
architektonicznych pod 

względem  
dostępności dla osób ze 

szczególnymi  
potrzebami 

Koordynator do  
Spraw Dostępności, 

Kierownik Wydziału 

Organizacyjnego 

Opracowanie 

dokumentu – 

Deklaracji  
Dostępności 

Do 30  
września  
2020 r. 

4.  Analiza dostępności cyfrowej 

oraz informacyjno- 

komunikacyjnej dla osób ze  
specjalnymi potrzebami 

Koordynator do  
Spraw Dostępności, 

Kierownik Wydziału 

Organizacyjnego, 

Informatyk 

Opracowanie 

dokumentu – 

Deklaracji  
Dostępności 

Do 30  
września  
2020 r. 

5.  Podanie do publicznej 

wiadomości informacji  
na temat dostępności 

architektonicznej i  
informacyjno-komunikacyjnej 

Starostwa Powiatowego w 

Wągrowcu 

Koordynator do  
Spraw Dostępności, 

Kierownik Wydziału 

Organizacyjnego, 

  

Informatyk 

Opublikowanie na 

stronie Starostwa 

Powiatowego w 

Wągrowcu 
deklaracji dostępności 

Do 30  
września  
2020 r. 

6.  Przygotowanie Planu działania 

na rzecz poprawy zapewniania 

dostępności osobom  
ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator do  
Spraw Dostępności 

Opr. planu działania,  o 

którym mowa w art.14 ust. 

2 pkt.2 ustawy z dnia 19 

lipca 2019 roku o 

zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Do 30 

czerwca 

2021 roku 

http://www.wagrowiec.pl/
http://www.bip.wagrowiec.pl/


7.  Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami w 

dostępie do usług  
świadczonych przez Starostwo 

Powiatowe w Wągrowcu i 

monitorowanie działań w tym 

zakresie 

Koordynator do  
Spraw Dostępności 

- Podejmowanie 

różnych działań w 

zależności od potrzeb.  
- Przyjmowanie uwag, 

opinii i sugestii od osób 

ze szczególnymi 

potrzebami,  
- Podejmowanie 

działań mających na 

celu usuwanie barier – 

realizacja części 

działań ujętych w 

opisie sposobów 

wdrożenia (procedur) 

poprawy dostępności 

osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami 

Zadanie 

realizowane 

w trybie 

ciągłym 

8.  Zebranie danych do Raportu o 

stanie zapewniania 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 

19 lipca 2019 roku o 

zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Koordynator do  
Spraw Dostępności 

Kierownik Wydziału 

Organizacyjnego 

Analiza danych z 

dotychczas  
przeprowadzonych 

działań 

Do 25 

marca 

2021r. 

9.  Podanie do publicznej 

wiadomości Raportu  
o stanie zapewniania 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Koordynator do  
Spraw Dostępności 

Opublikowanie na 

stronie Starostwa 

Powiatowego w 

Wągrowcu Raportu o 

stanie zapewniania 

dostępności 

Do 31  
marca 

2021r. 

10.  Udział w projekcie 

„Dostępność plus ……” w 

ramach WRPO 

Pracownicy Starostwa 

Powiatowego w 

Wągrowcu (6 osób) 

Szkolenia w zakresie 

dostępności; 

Wykonanie audytu 

dostępności; 

Zakup urządzeń. 

Do 30 

czerwca 

2022r. 

11.  Powołanie zespołu ds. 

dostępności złożonego z 

przedstawicieli jednostek 

organizacyjnych powiatu 

Koordynator ds. 

dostępności 

 Do 30 

marca 

2022r. 

 

Data sporządzenia: 30.07.2021r. 
 

Sporządził: Radosław Kubisz – Koordynator do Spraw Dostępności 

 


