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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  
Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1696 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o dostępności”, ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
 

Lp. Zakres działalności 
Realizujący zadania 
wynikające z art. 6 

ustawy o dostępności 
Sposób realizacji Termin 

1.  Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

Koordynator ds. 
dostępności 

Opracowanie planu działania, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Starostę Działdowskiego i podanie 
do publicznej wiadomości na stronie BIP Starostwa 
Powiatowego w Działdowie 

31 marca 2021 r.  
– termin realizacji 

2.  Opracowanie dokumentacji projektowej na 
wykonanie przebudowy wnętrza budynku 
Starostwa Powiatowego przy ulicy Kościuszki 3 - 
Jagiełły 6/8 uwzględniająca m.in. przepisy 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Wydział Spraw 
Gospodarczych, 
Inwestycji i Promocji 

Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej - zrealizowano - 

3.  Przebudowa wnętrza budynku Starostwa 
Powiatowego przy ulicy Kościuszki 3 - Jagiełły 
6/8 uwzględniająca m.in. przepisy ustawy z dnia 
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami  

Wydział Spraw 
Gospodarczych, 
Inwestycji i Promocji 

Zlecenie przebudowy wnętrza budynku Starostwa 
Powiatowego przy ulicy Kościuszki 3 - Jagiełły 6/8 
uwzględniająca m.in. przepisy ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

marzec 2022 r. 
planowany termin 
rozpoczęcia prac 

remontowych 

4.  Opracowanie dokumentacji na wykonanie 
podnośnika lub podjazdu i przebudowę parteru 
w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy 
Skłodowskiej 15 A w celu dostosowania do 
wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami  

Wydział Spraw 
Gospodarczych, 
Inwestycji i Promocji 

Zlecenie opracowania dokumentacji na wykonanie 
podnośnika lub podjazdu i przebudowę parteru w 
budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy 
Skłodowskiej 15 A w celu dostosowania do wymogów 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

- zrealizowano - 

5.  Przebudowa parteru w budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Skłodowskiej 15 A, zakup i 
montaż podnośnika lub podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych przed budynkiem w celu 
dostosowania do wymogów ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami oraz wymiana 
wewnętrznych instalacji 

Wydział Spraw 
Gospodarczych, 
Inwestycji i Promocji 

Zlecenie przebudowy parteru w budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Skłodowskiej 15 A, zakup i 
montaż podnośnika lub podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych przed budynkiem w celu 
dostosowania do wymogów ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami oraz wymiana wewnętrznych 
instalacji 

- zrealizowano - 

6.  Dokonywanie analiz pod kątem dostosowania 
administrowanych obiektów do minimalnych 

Koordynator ds. 
dostępności 

Uzyskanie informacji ze wskazaniem na wymagania w 
wymiarze architektonicznym, cyfrowym, 

Cały okres 



wymagań dotyczących dostępności współpracując z 
Wydziałem Spraw 
Gospodarczych, 
Inwestycji i Promocji 

komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy 

7.  Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w 
zakresie dostępności cyfrowej, informacyjno – 
komunikacyjnej oraz architektonicznej 

Koordynator ds. 
dostępności 

Zapewnienie aktualności informacji zawartych na 
stronie podmiotowej BIP Starostwa Powiatowego w 
Działdowie  

Cały okres 

8.  Monitorowanie działalności w zakresie 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator ds. 
dostępności przy 
współpracy z 
Naczelnikami Wydziałów 

Uwzględnianie potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami w planowanej i prowadzonej działalności 
Starostwa Powiatowego w Działdowie oraz 
podejmowanie działań mających na celu usuwanie 
barier, a także zapobieganie ich powstawaniu  

Cały okres 

9.  Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w 
dostępie do usług świadczonych przez 
Starostwo Powiatowe w Działdowie 

Starosta Działdowski przy 
współpracy Koordynatora 
ds. dostępności  

Rozpatrywanie wniosków o zapewnienie dostępności. 
Wdrażanie zaleceń ministra właściwego do spraw 
rozwoju, wynikających z monitorowania zapewnienia 
dostępności. 

Cały okres 

10.  Przegląd strony BIP pod kątem dostępności 
cyfrowej. 

Naczelnicy Wydziałów 
pod nadzorem 
Koordynatora ds. 
dostępności 

Dostosowanie informacji znajdujących się na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Działdowie, dotyczących działalności Wydziałów 
Starostwa jak i  nadzorowanych jednostek, do 
obowiązujących standardów, m. in.: 

1) przegląd dokumentów opublikowanych w 
Biuletynie Informacji Publicznej pod kątem ich 
dostępności cyfrowej (skany zapisane w plikach 
PDF nie nadające się do maszynowego 
odczytu), 

2) przeglądu dokumentów pod kątem tekstów 
łatwych do czytania i zrozumienia (ETR1), 

3) przegląd i zamieszczenie wzorów wniosków w 
formie edytowalnej (wnioski w formacie word, rtf 
lub pdf z możliwością wypełniania). 

31 stycznia 2022 r. 

11.  Aktualizacja planu działania na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami  

Koordynator ds. 
dostępności 

Opracowanie aktualizacji planu działania na rzecz 
poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Starostę Działdowskiego 

Przy każdej zmianie 

 
 

 
Format informacji przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obowiązek wynikający z art. 6, pkt 3, lit. C ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 


