
PRZEPROWADZONE DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 
W STAROSTWIE POWIATU GRODZISKlEGO 

W roku 2021 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Oz.U. z 2020r. poz. 1062), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
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1. 

zalecenia do wdrożenia 

Przeprowadzono audyt dostępności w 
Starostwie i w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu pod kątem 
dostępności w zakresie 
architektonicznym dla osób ze 
szczególnymi potrzebami, 
korzystających z usług podmiotów. 

Planowane działania 

Obiekty objęte audytem dostępności: 
1.Powiatowy Urząd Pracy - Grodzisk Maz., ul. Daleka 11a, 
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Grodzisk Maz. , ul. 
Daleka 11, 
3.Powiatowy Zarząd Dróg - Grodzisk Maz., ul. Traugutta 41, 
4.zespół Szkół Nr 1 - Grodzisk Maz., ul. L:wirki i Wigury 4, 
5.zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 - Grodzisk 
Maz., ul. Kilińskiego Be, 
6.Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego - Grodzisk Maz., ul. 
Kilińskiego 21, 
7.Zespół Szkół Nr 1 - Milanówek, ul. Piasta 14, 
8.zespół szkół Nr 2 im.J.Bema Milanówek, ul. Wójtowska 3, 
9.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Grodzisk Maz., 
ul. Bałtycka 30, 
10.Publiczne Ognisko Plastyczne im. J . Skotnickiego -
Grodzisk Maz., ul. L:yrardowska 48, 
11.Powiatowe Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów -
Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1, 
12.Dom Pomocy Społecznej Filia Grodzisk Maz., Izdebno 
Kościelne, ul. Ks. Oziębłowskiego 20, 
13.Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni 
- Grodzisk Maz., ul. Daleka 11 
14.Powiatowe Centrum Usług Wspólnych - Grodzisk Maz., 
ul. Kościuszki 32 
15.Starostwo Powiatu - Grodzisk Maz. , ul. Kościuszki 30 i 
32, ul. Daleka 11 a, ul. L:yrardowska 48, 

a). przegląd obiektów pod względem dostępności 
architektonicznej, 
b) . wskazanie działań, rozwiązań alternatywnych na rzecz 
poprawy zapewnienia dostępności i spełnienia minimalnych 
wymagań określonych w art.6 pkt 1 ww. ustawy, 
c) . wskazanie zaleceń i ustalenia harmonogramu planu 
naprawczego. 

Osoba/jednostka 
odpowiedzialna 

Koordynator do 
spraw dostępności 

Planowany 
termin realizacji 

styczeń - marzec 
2021 

Przewidywany 
koszt podjęcia 

działania 

we własnym 
zakresie 



a). wskazanie miejsca i przygotowanie pomieszczenia do 
użytkowania 

2. Wygospodarowanie miejsca dla b). zakup odpowiedniego umeblowania dostosowanego do Koordynator do 
matek z małymi dziećmi, przewijania i karmienia dziecka spraw dostępności sierpień 2021 Koszt - 500, zł 

I 
korzystających z usług Starostwa c). stworzenie miejsca przyjaznego dla matki 
Przeprowadzono audyt dostępności w 

-o 
Starostwie i w jednostkach 

a).przeprowadzenie analizy stron internetowych i aplikacji 

~~ 
organizacyjnych Powiatu pod kątem 

mobilnych podmiotów wskazanych w tabelce powyżej, 
I zo dostępności w zakresie cyfrowym, na 

b). wskazanie działań na rzecz poprawy zapewnienia 
Główny specjalista styczeń - marzec we własnym 

Q. Q: 1. podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia do spraw 2021 zakresie 
Uf u.. dostępności i spełnienia minimalnych wymagań 1->- 2019r. o dostępności cyfrowej stron informatycznych 
~o internetowych i aplikacji mobilnych określonych w art.6 pkt 2 ww. ustawy, 

I 

Q 
podmiotów publicznych (Oz.U. 2019 c). wskazanie zaleceń i ustalenia harmonogramu planu 

poz. 848) naprawczego. 

a).przegląd podmiotów, wskazanych powyżej, pod kątem 

Przeprowadzono audyt dostępności w 
dostępności w zakresie informacji, formie obsługi klienta, w 
zakresie komunikowania się z wykorzystaniem środków 

1. 
Starostwie i w jednostkach technicznych, 

Koordynator do styczeń - marzec we własnym organizacyjnych Powiatu pod kątem b}. wskazanie działań na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności w zakresie informacyjno- dostępności i spełnienia minimalnych wymagań spraw dostępności 2021 zakresie 

komunikacyjnym określonych w art.6 pkt 3 ww. ustawy, 
c). wskazanie zaleceń i ustalenia harmonogramu planu 
naprawczego. 

O Sporządzenie Raportu o stanie Koordynator do 
z zapewnienia dostępności osobom ze a}. przedstawienie i zatwierdzenie przez Starostę projektu spraw dostępności ..., 
>- 2. szczególnymi potrzebami w raportu o stanie zapewnienia dostępności Główny specjalista 0« Starostwie Powiatu Grodziskiego, b). przesłanie raportu do Wojewody Mazowieckiego do spraw marzec 2021 -«z ::!iE..., zgodnie z art. 11 ww. ustawy c). opublikowanie na stronie BlP Starostwa informatycznych Q:>-
00 
~~ a). opracowanie wzoru zarządzenia, wniosku dostępności 
-oz ze wskazaniem terminu realizacji i możliwości złożenia 
-{/):::l 

Opracowanie procedur skargi, 0::!iE 
zo wprowadzające do obiegu wniosku b). opracowanie procedury ewidencjonowania wniosków i ar::.:: 3. dostępności, odwołania, ewentualne skarg I-en skargi na brak dostępności oraz c).przekazanie wzorów wniosku i ewidencjonowania Koordynator do lipiec 2021 we własnym o 
Q opracowanie procedur ewidencji kierownikom jednostek podległych (tabelka wyżej), w celu spraw dostępności zakresie 

wniosków i skarg. dopasowania do własnych zadań 
d). opracowanie wniosku i procedur ewidencji dla potrzeb 
Starostwa 

a). zebranie informacji o środkach technicznych 
Zainstalowanie urządzeń, środków wspomagających słyszenie, wybranie odpowiedniego 
technicznych, które umożliwiają urządzenia oraz firmy wykonującej daną usługę, 
nawiązanie kontaktu z osobami b). realizacja zamówienia usługi, zakup dwóch pętli Koordynator do 

4. słabosłyszącymi w budynku indukcyjnych, zainstalowanie w miejscach najczęściej spraw dostępności październik 2021 Koszt - 5000 zł 
Starostwa odwiedzanych, jedna pętla indukcyjna z możliwością 

przenoszenia -mobilna. C""r' 

Opracował' Koordynator ds. dostępności Anna $";ąt'1: .... Grodzisk Mazowiecki, dnia .. . .......................... Starosta Powiatu Grodziskiego 
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