
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM 
ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021 
 
Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 z dnia 19 lipca 2019 ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2019 r. poz. 1696, z późn. 
zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 
 

L.p.  Zakres działalności  Realizujący 
zadania 
wynikające z 
art.6 ustawy  

Sposób realizacji  Terminy  

1 Powołanie i podanie 
do publicznej 
wiadomości danych 
koordynatora ds. 
dostępności oraz 
członków zespołu 

- Starosta 
Koszaliński 

Zarządzenie nr 42/2020 

Starosty Koszalińskiego  

z dnia 18 września 2020 r.  

w sprawie wyznaczenia 

Koordynatora oraz zespołu 

do spraw dostępności  

Wrzesień 2020 r. 

2 Zgłoszenie danych 
koordynatora w celu 
ujęcia w bazie 
koordynatorów 
prowadzonej przez 
MFiPR oraz do 
Zachodniopomorski 
Urząd Wojewódzki w 
Szczecinie 
Wydział Spraw 
Obywatelskich i 
Cudzoziemców 

- koordynator - korespondencja ze 

zgłoszeniem danych 

dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl 

nkopanska@szczecin.uw.gov.pl 

  

Wrzesień 2020 r. 

3 Sporządzenie planu 
działania na rzecz 
poprawy zapewnienia 
dostępności osobom 
ze szczególnymi 
potrzebami na lata 
2020-2021 

- koordynator 
wraz z 
zespołem ds. 
dostępności 

- opracowanie planu 
działania 

do grudnia 2020 r. 

4 Wspieranie osób ze 
szczególnymi 
potrzebami do 
dostępności w 
zakresie: 
1-architektonicznym 
2-cyfrowym 
3-informacyjno - 
komunikacyjnym 

- koordynator 
wraz z 
zespołem ds. 
dostępności 

- podanie informacji do 
publicznej wiadomości za 
pomocą zamieszczenia na 
stronie www oraz BIP 
danych kontaktowych 
podmiotów wspierających 
osoby ze szczególnymi 
potrzebami, wynikającymi  
z zapisów art.6 ustawy 

Realizacja w 
całym okresie 
działania 

5 Analiza stanu obiektu - 
budynku Starostwa 
Powiatowego w 
Koszalinie wraz z 
przestrzenią 
zajmowaną przez 
jednostki 
organizacyjne, tj. 
Powiatową Poradnię 
Psychologiczno – 
Pedagogiczną w 
Koszalinie oraz 
Powiatowe Centrum 

- koordynator 
wraz z 
zespołem ds. 
dostępności 

- przegląd stanu 
dostosowania obiektu 
względem osób ze 
szczególnymi potrzebami  
w zakresie 
architektonicznym, cyfrowym 
i informatycznym, 
wynikającym z art.6 ustawy 

do grudnia 2020 r. 



Pomocy Rodzinie w 
Koszalinie pod 
względem 
dostosowania do 
potrzeb osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 
wynikającymi z 
przepisów ustawy 

6 Dokonanie 
samooceny pod kątem 
sposobów 
dostosowania 
administracyjnego 
obiektu Starostwa 
Powiatowego w 
Koszalinie oraz 
jednostek 
organizacyjnych w 
jego siedzibie do 
minimalnych wymagań 
dotyczących 
dostępności 

- koordynator 
wraz z 
zespołem ds. 
dostępności 

- sporządzenie deklaracji 
dostępności ze wskazaniem 
na wymagania w wymiarze 
architektonicznym, cyfrowym 
i informacyjnym, wynikające 
z zapisów art.6 ustawy 
- zamieszczenie informacji 
na stronie internetowej 
powiatu koszalińskiego oraz 
w BIP 

Wrzesień 2020 r., 
bieżąca 
aktualizacja wg 
potrzeb 

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 lub prawne 

- koordynator 
wraz z 
zespołem ds. 
dostępności 

- zamieszczenie informacji 
na stronie internetowej 
powiatu koszalińskiego oraz 
w BIP wynikającej  
z zapisów art.7 ustawy, wraz 
ze wskazaniem dostępu 
alternatywnego 

do grudnia 2020 r. 

8 Uzyskanie danych 
zbiorczych do raportu 

- koordynator 
wraz z 
zespołem ds. 
dostępności 

- uzyskanie danych  
w zakresie realizacji uwag 
odnoszących się do 
stwierdzonych istniejących 
przeszkód w dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami i zaleceń dot. 
usunięcia tych wad 

Luty 2021 

9 Sporządzenie raportu 
o stanie zapewnienia 
dostępności osobom 
ze szczególnymi 
potrzebami 

- koordynator 
wraz z 
zespołem ds. 
dostępności 

- sporządzenie raportu na 
formularzu opracowanym 
przez ministra właściwego 
ds. rozwoju regionalnego, 
- zamieszczenie informacji 
do wiadomości publicznej na 
stronie www oraz BIP, 
zgodnie z zapisami art.11 
ustawy 

Marzec 2021 

 

    


