
Pten działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami

w Starostwie Powiatowym w Kole na Jata 2020-2021
na podstawie art. 14 pkt. 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z póżn. zm.)

Lp. Zakres działania Sposób realizacji Realizujący 
zadania 

wynikające z art.
6 Ustawy

1. Wyznaczenie koordynatora ds. 
dostępności

Zarządzenie Starosty Kolskiego

Zamieszczenie na stronie BIP dane 
kontaktowe koordynatora

Sekretarz 
Powiatu

Koordynator

2. Sporządzenie Plan działania na rzecz 
poprawy zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami 
w Starostwie Powiatowym w Kole na 
lata 2020-2021

Opracowanie planu działania, podanie do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej 
i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego 
w Kole

Koordynator

3. Dokonanie analizy stanu obiektów 
Starostwa Powiatowego w Kole pod 
względem dostosowania do potrzeb 
osób ze szczególnymi potrzebami w 
zakresie :
- architektonicznym
- cyfrowym
- informacyjno- komunikacyjnym

Sporządzenie deklaracji dostępności 
Starostwa Powiatowego w Kole oraz podanie 
ej do publicznej wiadomości w BIP.

Opracowanie planu działania na rzecz 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.

Podanie do publicznej wiadomości w BIP 
planu działania na rzecz poprawy 
dostępności.

Koordynator

Koordynator

Koordynator

4. Dokonanie analizy w zakresie 
dostępności alternatywnej w 
oudynkach Starostwa Powiatowego w 
Kole w przypadku braku możliwości 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami ze względu 
na ograniczenia techniczne i prawne.

Wskazanie sposobów zapewnienia wsparcia 
osobom ze szczególnymi potrzebami w 
niezbędnym zakresie dla tych osób poprzez 
np. wykorzystanie nowoczesnych technologii, 
zapewnienie pracownika lub innej osoby do 
pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator

5. Przekazywanie jednostkom 
organizacyjnym Powiatu Kolskiego 
aktualnych wytycznych, materiałów 
tp. dotyczących wdrażania Ustawy

Przesyłanie na skrzynki email jednostek 
podległych Powiatu Kolskiego

Koordynator

6. Przekazywanie mieszkańcom Powiatu 
Kolskiego bieżących informacji 
wdrożeniowych na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami.

Zamieszczanie informacji na stronach 
nternetowych Powiatu Kolskiego

Koordynator

7. Sporządzenie raportu o stanie 
zapewnienia dostępności podmiotu 
publicznego zgodnie z art. 11 Ustawy

Przekazanie Raportu do zatwierdzenia 
Staroście Kolskiemu i przekazanie do GUS 
oraz Wojewody Wielkopolskiego

Koordynator


