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PLAN DZIAŁANIA 

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM  

ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI PRZEZ POWIAT GRUDZIĄDZKI 

 

 

 
 

 

 

 
 Na podstawie art.14 U.3 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062  ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 
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Lp. 

 

Zakres działalności 

Realizujący zadania 

wynikające z art. 6 

ustawy 

 

Sposób realizacji 

 

Terminy 

1. Powołanie koordynatora do spraw 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

 

Zarząd Powiatu 

Uchwała Nr 45/63/2020 Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego z dnia 31sierpnia 2020 r. 

do 31 

sierpnia 

2020r. 

2. Wspieranie osób ze szczególnymi 

potrzebami    w dostępności w zakresie: 

Architektonicznym, cyfrowym i 

informacyjno - komunikacyjnym 

 

 

Koordynator 

 

Podanie do publicznej wiadomości na 

stronie BIP Powiatu Grudziądzkiego 

informacji dotyczącej osoby wspierającej 

osoby ze szczególnymi potrzebami - 

koordynatora 

 

do 30 

września 

2020r. 

3. Przygotowanie planu działania na rzecz 

poprawy dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

 

Koordynator 

Opracowanie planu działania o którym 

mowa w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 1019 r. 

o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

do 10 

października 

2020r. 

4. Przedłożenie do zatwierdzenia Planu 

działania na rzecz poprawy dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami na 

lata 2020 - 2021 

 

Koordynator 

Zatwierdzenie przez Starostę 

Grudziądzkiego Planu działania na rzecz 

poprawy dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

do 30 

września 

2020r. 

5. Przekazywanie mieszkańcom Powiatu 

Grudziądzkiego informacji dotyczących 

wdrażania przez Powiat Grudziądzki 

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w obiekcie 

Starostwa Powiatowego oraz jednostkach 

organizacyjnych Powiatu 

 

 

Koordynator 

Kierownicy jednostek 

organizacyjnych 

powiatu 

 

Zamieszczanie informacji na BIP Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu i na BIP 

jednostek organizacyjnych 

 

na bieżąco w 

zależności  

od potrzeb 

6. Zalecenie kierownikom i dyrektorom 

jednostek organizacyjnych powiatu 

wyznaczenie osób odpowiedzialnych za 

współpracę z koordynatorem ds. 

dostępności i wdrożenia realizacji ustawy 

z dnia 19 lipca 2020r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

 

 

Koordynator 

Przesłanie pism do jednostek 

organizacyjnych powiatu zalecąjących 

wyznaczenie osób odpowiedzialnych za 

współpracę z koordynatorem ds. 

dostępności i wdrożenia realizacji ustawy z 

dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami i sporządzenie wykazu takich 

osób 

 

do 20 

października 

2020r. 

7. Analiza stanu obiektu Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu oraz w 

obiektach jednostek organizacyjnych pod 

kątem dostosowania do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami 

 

Koordynator 

Kierownicy/dyrektorzy 

jednostek 

organizacyjnych 

 

Dokonanie samooceny w poszczególnych 

obiektach wraz z analizą możliwości 

dostosowania lub zapewnienia rozwiązania 

alternatywnego 

 

 

do 30 

listopada 

2020r. 

8. Monitorowanie działalności jednostek 

organizacyjnych powiatu Grudziądzkiego 

w zakresie dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

 

Koordynator 

 

Dokonanie przeglądów w jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego 

do 15 marca 

2021r. 

9.  

Zebranie danych do raportu zbiorczego 

 

Koordynator 

Zebranie danych do raportu zbiorczego ze 

wszystkich jednostek organizacyjnych 

Powiatu Grudziądzkiego 

do 15 marca 

2021r. 
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10. 

 

Sporządzenie raportu zbiorczego 

 

Koordynator 

Przygotowanie raportu zbiorczego na 

podstawie zebranych informacji 

do 26 marca 

2021 r. 

 

11. Przedstawienie raportu zbiorczego do 

zatwierdzenia 

 

 

Koordynator 

Omówienie raportu i przedstawienie raportu 

do zatwierdzenia 

Do 28 marca 

2021r. 

12. Podanie raportu zbiorczego do publicznej 

wiadomości 

 

Koordynator 

Przekazanie raportu do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej powiatu 

i na BIP 

Do 31 marca 

2021r. 

13.  

Przekazanie raportu zbiorczego 

 

Koordynator 

Przekazanie raportu o stanie zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami Wojewodzie Kujawsko -

Pomorskiemu 

Do 31 marca 

2021r. 

14. Realizacja przyjętych programów 

działania dotyczących przystosowania 

obiektów do wymogów w zakresie 

dostępności architektonicznej, cyfrowej i 

informacyjno - komunikacyjnej dla osób 

ze szczególnymi potrzebami. 

Koordynator 

Kierownicy/Dyrektorzy 

jednostek 

organizacyjnych 

Powiatu 

Grudziądzkiego 

 

Wdrażanie działań przyjętych w 

programach działania  dotyczących 

przygotowania obiektów będących w 

zarządzie Powiatu Grudziądzkiego  

 

Realizacja 

zgodnie z 

założeniami 

 

 

 

 

 


