
Starosta Grodziski 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

ul. Kościuszki 30 
Zarządzenie Nr .8.Y.~ 
Starost)ł Gr~d~i6ki~KO'I/,. 
z dnia .(1'f2a~Jt.va.W'Ut' Mfprl, 

w sprawie: przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatu Grodziskiego na lata 2020 - 2021". 

Na podstawie art. 34 ust.l i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920) oraz art. 14 ust.3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1062) 

§1 

Wprowadza się "Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami w Starostwie Powiatu Grodziskiego na lata 2020-2021", stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§2 
Koordynację wdrożenia planu działania, o którym mowa w § l, powierza się koordynatorowi do 
spraw dostępności. 

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami 
w Starostwie Powiatu Grodziskiego 

na lata 2020 - 2021 

na pOdstawie art. 14 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Oz.U. z 2020 r. poz.1062) 

Lp Zakres działania Sposób realizacji Termin 

1. Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności Zamieszczenie na stronie BlP 30.09.2020 

2. Analiza stanu obiektów Starostwa 
Grodziskiego pod względem dostosowania 
do potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami wynikające z przepisów prawa 

3. Przekazywanie mieszkańcom Powiatu 
Grodziskiego bieżących informacji 
wdrożeniowych na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w obiektach 
użyteczności publicznej. 

dane kontaktowe koordynatora. 

Opracowanie planu działania, 
przekazanie do zatwierdzenia 
Staroście i podanie do 
publicznej wiadomości na 
stronie BI P. 

Zamieszczenie informacji na 
stronach BlP. 

14.10.2020 

Na bieżąco, w 
zależności od 
potrzeb 

4. Zalecenie dyrektorom jednostek 
organizacyjnych Powiatu Grodziskiego o 
dokonanie analizy swoich obiektów pod 
kątem dostosowania do wymagań 
dotyczących dostępności oraz 
wyznaczenie osoby do współpracy z 
koordynatorem - odpowiedzialnej za 
wdrożenie realizacji przepisów ustawy. 

Skierowanie pism do jednostek 27.10.2020 
organizacyjnych Powiatu. 

Uzyskanie pisemnych informacji 31 .12.2020 
ze wskazaniem na wymagania 
wynikające z zapisów art. 6 
ustawy 

Prowadzenie bezpośrednich 
spotkań z osobami 
odpowiedzialnymi za realizację 
zadań. 

5. Wspieranie osób ze szczególnymi Podanie do publicznej 
potrzebami do dostępności w zakresie: wiadomości na stronie BlP 
1. architektonicznym informacji adresowych i 
2. cyfrowym kontaktowych podmiotów 
3. informacyjno-komunikacyjnej wspierających osoby ze 

szczególnymi potrzebami 

6. Przekazywanie jednostkom organizacyjnym 
Powiatu Grodziskiego aktualnych 
wytycznych, materiałów itp. dotyczących 
wdrażania ustawy. 

7. Dokonanie analizy pod kątem dostosowania 
administrowanych obiektów do minimalnych 
wymagań dotyczących dostępności zgodnie 
z art.6 

Przesyłanie na skrzynki e
mailowe jednostek 
organizacyjnych Powiatu 
Grodziskiego. 

Uzyskanie pisemnych informacji 
ze wskazaniem na wymagania 
w wymiarach 
architektonicznych, cyfrowych i 
komunikacyjnych 

Realizacja w 
całym okresie 
działania 
koordynatora 

Realizacja w I 
całym okresie 
działania 
koordynatora 

Na bieżąco, w 
zależności od 
potrzeb 

31 .12.2020 



8. Dokonanie diagnozy administrowanych 
obiektów w zakresie dostępności 
alternatywnej zgodnie z art.? 

Uzyskanie pisemnych informacji 31 .12.2020 
ze wskazaniem na wymagania 
o charakterze zapewniającym 
wsparcie np. pracownika, 
wolontariusza, innej 
wyznaczonej osoby wynikające 
z zapisów ustawy art.? 

9. Monitorowanie działalności 
zakresie dostępności 
szczególnymi potrzebami 

podmiotów w Dokonanie przeglądu procedur 
osobom ze dotyczących zaleceń pod kątem 

1. przesłanie niezbędnych informacji 
wskazujących realne możliwości 
dostosowania administrowanych obiektów 
do potrzeb zgodnych z art.6 
2. przesłanie informacji o możliwości ich 
dofinansowania z Funduszu Dostępności 
3. przesłanie informacji o wdrożeniach 
rządowych programów pomocowych oraz 
udostępnienie stron internetowych do 
instytucji realizujących pośrednio zadanie 
wynikające z ustawy 
4. planowanie działań w zakresie poprawy 
realizacji zadań w zakresie dostępności 

dostosowania się do zasady 
zapewnienia dostępności 
zgodnie z wytycznymi 

Przesłanie niezbędnych 
informacji oraz prowadzenie 
bezpośrednich spotkań 
prowadzonych z udziałem 
specjalistów ds. BHP, 
informatyki, budownictwa 

2 x w roku 
lub z 
konieczności 
wynikającej ze 
zmiany 
przepisów 

10 Uzyskanie danych zbiorczych do raportu w 
zakresie działalności jednostek podległych 
oraz nadzorowanych. 

Uzyskanie danych w zakresie 31.01 .2021 
realizacji uwag odnoszących się 
do stwierdzonych istniejących 
przeszkód w dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami i zaleceń 
dotyczących usunięcia tych wad 

11 Sporządzenie Raportu Zbiorczego, zgodnie Przekazanie raportu do 
z art.11 ustawy o zapewnianiu dostępności zatwierdzenia przez Starostę i 
osobom ze szczególnymi potrzebami. przekazanie do Wojewody 

Mazowieckiego. Zamieszczenie 
raportu na stronie BlP 
Starostwa Grodziskiego. 

Data sporządzenia: 06.10.2020 

Opracował: Koordynator dostępności Anna $wiątkowska 

STAROSTA 
Zatwierdził: : ~, 

31.03.2021 
Kolejne 
raporty w 
ustawowych 
terminach 


