
Starosta Grodziski 
05-825 Grodzisk Mazowiecki. , 

ul. J)aleka lla 

M.APJJ. 01, ~~~ 
Zarządzenie Nr .. Gtf/.DQĄ 
Starosty G)'O!;!~~f .ta 
z dnia ... A~., .. ,~~.! . : .. ... ~ ~1 

w sprawie: przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatu Grodziskiego na rok 2022". 

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 rok 2022", stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§2 
Koordynację wdrożenia planu działania, o którym mowa w § 1, powierza się koordynatorowi do 
spraw dostępności. 

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik do Zarządzenia nr G1tc21z dnia)G rr;,wi#10 
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI to21 

W STAROSTWIE POWIATU GRODZISKlEGO 
NA ROK 2022 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

ROdzaj Osoba/jednostka Planowany 
Przewidywany 

I.p. Zalecenia do wdrożenia Planowane działania koszt podjęcia 
dostępności odpowiedzialna termin realizacji 

działania 

Po zakończeniu remontu! 
a). wyznaczenie punktu oznakowania terenu przed 
budynkiem, w celu nawigacji wejścia alternatywnego do 

modernizacji budynku Starostwa budynku z poziomu minus jeden Koordynator do 
oznaczenie wejścia alternatywnego b). oznakowanie drzwi parterowych informujących o spraw dostępności 1. dla osób niepełnosprawnych możliwości skorzystania z windy osób poruszających się na czerwiec 2022 Koszt: -1000 zł 

Dostępność 
poruszających się na wózku wózku inwalidzkim Wydział 
inwalidzkim i nie korzystających z c). zlikwidowanie progu przy parterowych drzwiach Organizacyjny Architekto- platformy zewnętrznej 

wejściowych niczna 
a) . wskazanie miejsca na poczekalnie dla dzieci 

2. Wygospodarowanie miejsca na b). zakup odpowiedniego umeblowania: stolik, krzesełka Koordynator do 
poczekalnie dla małych dzieci regalik, pomoce dydaktyczne (książki, kredki, papier) spraw dostępności grudzień 2022 Koszt: - 700 zł 

c). stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci 
Dostosować strony internetowe 
Starostwa zgodnie z wymogami 

Dostępność 1. określonymi w ustawie z dnia 4 przebudowa stron internetowych zgodnie ze standardami Główny specjalista 
cyfrowa kwietnia 2019r. o dostępności WCAG 2.1, określonymi w załączniku do ustawy o do spraw grudzień 2022 Koszt: - 5000 zł 

cyfrowej stron internetowych i dostępności cyfrowej informatycznych 
aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) 

a). zebranie informacji o aplikacji webowej tłumacza języka 
Koordynator do migowego, wybranie firmy 

Zapewnienie obsługi osób głuchych i b). przegląd istniejącego sprzętu, ewentualnie zakup spraw dostępności Koszt: - 1500 zł 
Dostępność 1. niedosłyszących poprzez laptopa! tabletu do realizacji zamówienia Główny specjalista czerwiec 2022 Abonament 97 zł 

informacyjno umieszczenie w aplikacji webowej on- b). realizacja zamówienia poprzez uruchomienie usługi do spraw miesięcznie 
komunikacyj- line tłumacza języka migowego połączenia z tłumaczem języka migowego w Punkcie informatycznych 

na Obsługi Mieszkańca 

Przeszkolenie pracowników 
a) . zebranie informacji o szkoleniach w zakresie udzielania 

Koordynator do pierwszej pomocy i ewakuacji osób niepełnosprawnych 

2. 
Starostwa w zakresie ewakuacji i b). realizacja zamówienia szkolenia przez firmę zewnętrzną spraw dostępności 

grudzień 2022 Koszt:- 4000 zł 
udzielania pierwszej pomocy osobom c). opublikowanie na stronie BlP procedur ewakuacyjnych i BHP-wiec 

I niepełnosprawnym ratowania osób niepełnosprawnych 
.- - _ ._------ ----- --

"T. 
Plan działania opracowała: 

Anna Swiątkowąka ~'(I'. 
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