
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w Starostwie Powiatowym w Szamotułach 

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

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami. 

Lp. Działanie Realizacja 

1. 
Powołanie koordynatora ds. dostępności w 
Starostwie Powiatowym 

Zrealizowano 
30 września 2020 r. 

2. 
Zgłoszenie danych Koordynatora ds. dostępności 
do Ministerstwa Funduszu i Polityki Regionalnej 
oraz do Wielkopolskiego Urzędu Województwa 

Zrealizowano 
2 października 2020 r. 

3. 
Udostępnienie danych kontaktowych 
Koordynatora na stronie internetowej oraz 
Biuletynie Informacji Publicznej 

Zrealizowano 
(strona www: 2 października 2020 r.) 
(BIP: 16 grudnia 2020 r.) 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

4 
Dokonanie analizy pod kątem dostępności 
komunikacyjno-informacyjnej 

Zrealizowano 
(październik 2020 r.) 

5. Zbieranie ofert i przygotowanie kosztorysu 
Zrealizowano  
(październik 2020 r.) 

6. 
Wdrożenie wideo-tłumacza PJM na wybrane 
stanowiska obsługi klienta 

Zebrano oferty, przygotowano 
kosztorys (październik 2020 r.) 
W trakcie realizacji (styczeń 2021 r.) 

7. 
Zakres działalności Starostwa Powiatowego  
w pliku elektronicznym zawierającym tekst 
odczytywany maszynowo 

Zrealizowano 
(styczeń 2021 r.) 

8. 
Zakres działalności Starostwa Powiatowego  
w Polskim Języku Migowym (PJM) 

Zebrano oferty, przygotowano 
kosztorys (październik 2020 r.) 
W trakcie realizacji (styczeń 2021 r.) 

9. 
Zakres działalności Starostwa Powiatowego  
w tekście łatwym do czytania (ETR) 

Zrealizowano 
(styczeń 2021 r.) 

10. Instalacja pętli indukcyjnej 
Zebrano oferty, przygotowano 
kosztorys 

11. 
Przygotowanie wniosku o możliwości komunikacji 
w innej formie ze Starostwem przez osoby ze 
szczególnymi potrzebami  

Zrealizowano 
(styczeń 2021r.)  

  



Dostępność architektoniczna 

12. Przeprowadzenie audytu architektonicznego W trakcie zbierania ofert 

13. Wdrażanie zaleceń z audytu architektonicznego Po przeprowadzeniu audytu 

14. Zakup i instalacja tyfloplanu Do września 2021 r. 

15. 
Zakup krzeseł ewakuacyjnych do budynku C 
Starostwa 

Do września 2021 r.  

Dostępność cyfrowa 

16. 
Dokonanie analizy pod kątem dostępności 
cyfrowej 

Do stycznia 2021 r. 

17. 
Zapewnienie dostępności dokumentów 
tekstowych, tekstowo-graficznych 
opublikowanych po 23 września 2018 r. 

Działania systematyczne 

18. 
Zapewnienie dostępności multimediów 
opublikowanych po 23 września 2020 r. 

Do końca 2021 roku 

19. Aktualizacja deklaracji dostępności Do marca 2021 r. 

20. 
Dodanie transkrypcji do transmisji sesji Rady 
Powiatu (dotyczy nagrań udostępnionych 
 po 23 września 2020 r.) 

Zrealizowano  
(działania systematyczne) 

Inne działania  

21. 
Dokonanie analizy pod kątem procedur 
w Starostwie 

Do lutego 2021 r. 

22. 
Wdrożenie lub dostosowanie procedur 
obowiązujących w Starostwie 

Do czerwca 2021 r.  

23. 
Zorganizowanie szkoleń z zakresu zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Po ustabilizowaniu się sytuacji 
epidemiologicznej 

24. 
Przygotowanie raportu o stanie zapewniania 
dostępności podmiotu publicznego 

Do marca 2021 r. 

25. 
Przekazanie raportu Wojewodzie 
Wielkopolskiemu celem przygotowania 
zbiorczego raportu 

Do marca 2021 r. 

26. 

Dokonanie analizy, przygotowanie nowego planu 
działania na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  
w Starostwie Powiatowym w Szamotułach 

Do grudnia 2021 r. 
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