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Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 przez Powiat Kielecki.
Na podstawie atr. 14 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1062 z. późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Kielecki.

Zakres Sposób realizacji Realizator Termin

Powołanie Koordynatora i Zespołu 
do Spraw Dostępności /Uchwała
148/325/2020 Zarządu Powiatu
w Kielcach z dnia 21.10.2020.

Podjęcie uchwały i publikacja informacji na stronie B1P. Starostwo Powiatowe 
w Kielcach

Październik
2020

Powołanie koordynatorów do spraw 
dostępności w powiatowych jednostkach 
organizacyjnych.

Powołanie w powiatowych jednostkach organizacyjnych 
koordynatorów przez ich kierowników oraz publikacja na 
stronach B1P jednostek organizacyjnych powiatu, informacji 
o koordynatorach.

Kierownicy jednostek 
organizacyjnych

Grudzień 2020 
Styczeń 2021

Diagnoza stanu obiektów Starostwa 
Powiatowego w Kielcach oraz siedzib 
powiatowych jednostek organizacyjnych

Przygotowanie wzoru listy sprawdzającej i harmonogramu 
działań.

Koordynator Październik



pod względem spełniania minimalnych 
wymagań określonych w art. 6 i 7 ustawy 
dostosowania do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami.

Dokonanie oceny spełniania minimalnych wymagań 
określonych w art. 6. oraz alternatywnych art. 7 ustawy 
Przygotowanie lub skorygowanie deklaracji dostępności na 
podstawie przeprowadzonej diagnozy.

Starostwo Powiatowe w 
Kielcach Jednostki
Organizacyjne Powiatu 
Kieleckiego

Listopad - 
Grudzień 2020

Przekazanie jednostkom organizacyjnym 
informacji dotyczących ustawy
o zapewnieniu dostępności wraz z listami 
sprawdzającymi i wzorem harmonogramu 
działań.

Zlecenie dyrektorom jednostek
organizacyjnych Powiatu Kieleckiego 
dokonania analizy swoich obiektów pod 
kontem dostosowania do wymagań art. 6 i 
7 ustawy i lub uzupełnienie 
przygotowanych analiz i planów

Przesyłanie informacji (e-mail, konsultacje telefoniczne)

Przygotowanie pism do jednostek zobowiązujących do 
dokonania diagnozy dotyczącej spełniania art. 6 i 7 lub 
uzupełnienia przygotowanych diagnoz i harmonogramów 
działań.

Koordynator i Zespół 
do Spraw Dostępności 
w zakresie zadań
wskazanych w uchwale

Starostwo Powiatowe 
w Kielcach Jednostki 
Organizacyjne Powiatu 
Kieleckiego

Listopad 2020

Grudzień 2020

Dokonanie analizy uzupełniającej pod 
kontem dostosowania administrowanych 
obiektów do minimalnych wymagań 
dotyczących dostępności w Starostwie 
Powiatowym w Kielcach oraz 
jednostkach podległych.

Umożliwienie wsparcia osób
niepełnosprawnych (ON) z różnymi 
dysfunkcjami w opracowywaniu diagnozy 
w zakresie dostępności.

Przygotowanie pisemnych informacji w zakresie spełniania 
wymagań określonych w art. 6 ustawy.

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do 
współpracy.

Starostwo Powiatowe w 
Kielcach Jednostki
Organizacyjne Powiatu 
Kieleckiego

Koordynator i Zespół do 
Spraw Dostępności w 
zakresie zadań
wskazanych w uchwale

Styczeń 2021

Grudzień 2020
Styczeń 2021

Opracowanie harmonogramu działań 
dotyczących zapewnienia dostępności 
wynikającej z art. 6 i 7 ustawy dla

Przedłożenie Zarządowi Powiatu w Kielcach harmonogramu 
działań.

Koordynator i Zespół do 
Spraw Dostępności w

Styczeń 2021
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Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz 
powiatowych jednostek organizacyjnych

zakresie zadań
wskazanych w uchwale

Realizacja założonych w harmonogramie 
działań oraz dodatkowe konsultacje 
z przedstawicielami podmiotów ekonomii 
społecznej poprzedzające realizację zadań 
w zakresie przygotowania wymagań 
minimalnych określonych w art. 6 ustawy 
o dostępności

Przygotowanie procedur oraz zakup urządzeń i usług 
służących poprawieniu dostępności zgodnie z art. 6 lub 
zapewnienie dostępu alternatywnego art. 7 ustawy.

Zaproszenie przedstawicieli osób niepełnosprawnych w celu 
doradztwa w zakresie zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami.

Starostwo Powiatowe w 
Kielcach oraz
powiatowe jednostki 
organizacyjne

Koordynator i Zespół do 
Spraw Dostępności w 
zakresie zadań
wskazanych w uchwale

Luty 2021 
Grudzień 2021

Monitorowanie realizacji zadań ujętych w 
harmonogramie (co kwartał); ewentualna 
korekta/' uzupełnienia harmonogramu.

Przygotowanie karty monitorującej realizację harmonogramu 
i przesłanie jej do Starostwa Powiatowego w Kielcach i 
jednostek organizacyjnych powiatu

Koordynator i Zespół do 
Spraw dostępności wg 
przypisanych zadań.

Marzec 2020-
Grudzień 2021

Uwzględnianie wymagań osób
zc szczególnymi potrzebami w zakresie 
planowanej działalności przez Starostwo 
oraz jednostki podległe np.: inwestycje, 
najem, przetargi, otwarte konkursy ofert.

Stosowanie zasad uniwersalnego projektowanie mającego na 
celu zapobieganie powstawaniu barier.
Pozyskiwanie obiektów wolnych od barier, do prowadzenia 
działalności Starostwa i jego jednostek.
Zlecanie zadań lub udzielanie zamówień publicznych 
z uwzględnieniem stosowania minimalnych wymagań art. 6 
przez podmiot inny niż podmiot publiczny.

Starostwo Powiatowe 
w Kielcach
Jednostki
Organizacyjne Powiatu

Marzec 2020-
Grudzień 2021
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Koordynator i Zespól do Spraw Dostępności

Finansowanie zadań związanych 
z dostępnością.

Pozyskiwanie informacji o możliwości dofinansowania 
działań związanych z zapewnieniem odstępności z Funduszu 
Dostępności i innych programów oraz przekazywanie ich 
jednostkom organizacyjnym.

Koordynator i Zespół 
do Spraw Dostępności 
wg przypisanych zadań.

na bieżąco

Przygotowanie procedury wnioskowo - 
skargowej i udostępnienie na stronie BIP 
(art. 29-32 ustawy)

Przygotowanie procedury i wzoru wniosku w oparciu o (art. 
30- 32) konsultacja z radcą prawnym, udostępnienie wniosku 
i procedury na stronic BIP.

Starostwo Powiatowe w 
Kielcach

Luty 2021

Wsparcie osób ze szczególnymi 
potrzebami w dostępie do usług 
świadczonych przez Starostwo i jednostki 
organizacyjne powiatu

Monitorowanie zgłoszeń i uwag osób ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie dostępności do usług starostwa i 
jednostek organizacyjnych powiatu.

Koordynator i Zespół do 
Spraw Dostępności oraz 
Koordynatorzy 
jednostek 
organizacyjnych

na bieżąco

Sporządzenie raportu o stanie 
zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami w tym 
pozyskanie danych od jednostek 
podległych i nadzorowanych

Przygotowanie raportu zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu 
w Kielcach na formularzu opracowanym przez ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego i opublikowanie 
go na stronie BIP i przekazanie do Wojewody.

Koordynator i Zespół 
do Spraw Dostępności

Marzec 2021
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