
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI  

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  

W STAROSTWIE POWIATOWYM W RACIBORZU NA LATA 2020 - 2023 

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) 

ustalam plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami: 

 

 

Lp. 

 

Zakres działalności 

Realizujący zadania 

wynikające z art. 6 

ustawy 

 

 

Sposób realizacji 

 

Termin 

1.  Powołanie i podanie  

do publicznej wiadomości 

danych koordynatorów ds. 

dostępności 

- kierownik jednostki  

- redaktor strony 

internetowej oraz BIP  

- zamieszczenie informacji na 

stronie  

- podanie do publicznej 

wiadomości i na stronie 

internetowej BIP informacji 

adresowych i kontaktowych 

podmiotów wspierających 

osoby ze szczególnymi 

potrzebami, wynikającymi z 

zapisów art.6 ustawy 

wrzesień 

2020r. 

2.  Sporządzenie Planu działania 

na rzecz poprawy 

zapewniania dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu  

na lata 2020-2023 

koordynatorzy opracowanie planu działania luty 2021r. 

3.  Wspieranie osób ze 

szczególnymi potrzebami w 

dostępie do usług 

świadczonych w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu w 

zakresie: 

1) architektonicznym 

2) cyfrowym 

3) informacyjno-

komunikacyjnym 

koordynatorzy - zapewnienie aktualności 

informacji zawartych na 

stronie podmiotowej BIP oraz 

stronie internetowej jednostki 

- podejmowanie działań 

mających na celu usuwanie 

barier i zapobieganie ich 

powstawaniu 

- przyjmowanie uwag, opinii 

sugestii osób ze szczególnymi 

potrzebami,  

a także ich rodzin i opiekunów 

dotyczących problemów natury 

architektonicznej, 

informacyjno- komunikacyjnej 

oraz cyfrowej, z jakimi mogą 

się spotkać podczas kontaktu z 

urzędem 

realizacja  

w całym 

okresie 

działania 



-przyjmowanie uwag i 

propozycji pracowników 

urzędu 

4.  Analiza stanu obiektu pod 

względem dostosowania do 

potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami, 

wynikającymi z zapisów 

ustawy   

koordynator ds. 

dostępności 

architektonicznej  

oraz informacyjno-

komunikacyjnej 

przegląd stanu dostosowania 

obiektu względem osób ze 

szczególnymi potrzebami w 

zakresie dostępności 

architektonicznej i 

informacyjno-komunikacyjnej 

wynikającej z zapisów art.6 

ustawy  

luty 2021r. 

5.  Analiza stanu zapewnienia 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w 

zakresie dostępności 

cyfrowej 

koordynator ds. 

dostępności cyfrowej 

prowadzenie szczegółowego 

monitoringu pod kątem 

zgodności prowadzonej strony 

internetowej oraz BIP z 

wymaganiami określonymi w 

ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 

r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów 

publicznych 

(Dz.U.2019.poz.848) 

realizacja  

w całym 

okresie 

działania 

6.  Dokonanie samooceny pod 

kątem sposobów 

dostosowania 

administrowanego obiektu do 

minimalnych wymagań 

dotyczących dostępności 

koordynatorzy sporządzenie deklaracji 

dostępności ze wskazaniem na 

wymagania w wymiarze 

architektonicznym, cyfrowym i 

informacyjnym wynikające z 

zapisów art.6 

luty 2021r. 

7.  Dokonanie analizy w 

zakresie konieczności 

zapewnienia dostępności 

alternatywnej w przypadku 

braku możliwości 

zapewnienia dostępności dla 

osób ze szczególnymi 

potrzebami ze względu na 

ograniczenia techniczne  

koordynatorzy  

 

- podanie do publicznej 

wiadomości na stronie  

internetowej BIP informacji 

wynikającej z zapisów art. 7 

ustawy ze wskazaniem dostępu 

alternatywnego 

- określenie zasad dostępu 

alternatywnego 

luty 2021r. 

8.  Monitorowanie działalności, 

o której mowa w art. 14 ust.1 

ustawy w zakresie 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

oraz udostępnienie adresów 

stron internetowych do 

instytucji realizujących 

pośrednio zadania 

wynikające z ustawy 

koordynatorzy - przesyłanie możliwymi 

środkami niezbędnych 

informacji oraz prowadzenie 

bezpośrednich spotkań w 

siedzibie z udziałem 

specjalistów 

-bieżące monitorowanie urzędu 

w zakresie dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

realizacja  

w całym 

okresie 

działania 

9.  Szkolenia dla członków 

zespołu ds. dostępności 

Wydział 

Organizacyjny 

zapewnienie członkom zespołu 

możliwości szkoleń z zakresu 

realizacji działań wynikających 

z ustawy o dostępności 

realizacja  

w całym 

okresie 

działania 

 – w miarę 

dostępności 

oferty 

szkoleniowej 



10.  Uzyskanie danych zbiorczych 

do raportu   

koordynatorzy uzyskanie danych w zakresie 

realizacji uwag odnoszących 

się do stwierdzonych 

istniejących przeszkód w 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami i 

zaleceń dotyczących usunięcia 

tych wad 

marzec 2021r. 

11.  Sporządzenie raportu o stanie 

zapewnienia dostępności ze 

szczególnymi potrzebami 

zgodnie z art. 11 ustawy 

koordynatorzy 

 

- przekazanie sporządzonego 

Raportu do zatwierdzenia 

przez Starostę Raciborskiego 

- podanie treści Raportu do 

publicznej wiadomości na 

stronie BIP  

marzec 2021r. 

12.  Współpraca ze Społeczną 

Radą ds. Osób 

Niepełnosprawnych oraz 

organizacjami i 

stowarzyszeniami 

zrzeszającymi osoby ze 

szczególnymi potrzebami 

funkcjonującymi w powiecie 

raciborskim w zakresie 

dostosowania do potrzeb 

osób ze szczególnymi 

potrzebami 

koordynatorzy -wystosowanie pisma do 

Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych oraz 

organizacji i stowarzyszeń 

zrzeszających osoby ze 

szczególnymi potrzebami z 

prośbą o przekazanie uwag 

dotyczących problemów z 

jakimi spotykają się oni w 

urzędzie 

- analiza przekazanych 

wniosków oraz wypracowanie 

wspólnych rozwiązań 

służących dostosowaniu 

obiektu do osób ze 

szczególnymi potrzebami 

realizacja  

w całym 

okresie 

działania 

 

Data sporządzenia 22.03.2021 r. 

 

Koordynatorzy:          

Sylwia Sitarz –  koordynator ds. dostępności cyfrowej  

Ewa Mekeresz –  koordynator ds. dostępności architektonicznej 

              oraz informacyjno- komunikacyjnej  

   

     Kierownik                Kierownik       

Biura Obsługi Starosty    Referatu Administracyjnego                  
 

    Sylwia Sitarz       Ewa Mekeresz       

          Zatwierdził  

 

STAROSTA 
 

   Grzegorz Swoboda                 


