
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  
 

NA LATA 2020 – 2021 
Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami ( Dz. U z 2019 r. poz. 1696 ze zmianami) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami 
 

Lp. Zakres działalności 

Realizujący 
zadania 

wynikające 
z art.6 ustawy 

Sposób realizacji Terminy 

1. 

Powołanie Koordynatora oraz Zespołu 
do spraw dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 
 

Naczelnik 
Wydziału 

Organizacyjnego 
Wydanie Zarządzenia przez Starostę Opolskiego 

do 24 
sierpnia 
2020 r. 

2. 

Przygotowanie planu działania na 
rzecz 

poprawy dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami 

Koordynator 

Opracowanie planu działania o którym mowa w art.14 
ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o 

zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

do 28 
sierpnia 
2020 r. 

3. 

Przedłożenie do zatwierdzenia 
Planu działania na rzecz 

poprawy dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami na 

lata 2020-2021 

Koordynator 
Zatwierdzenie przez Starostę Opolskiego Planu działania 
na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata 2020-2021 

do 30 
sierpnia 
2020 r. 

4. 

Skierowanie pism do jednostek 
organizacyjnych Powiatu polecających 

powołanie koordynatorów ds. 
dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Koordynator  
 

Przesłanie pism do wszystkich jednostek organizacyjnych 
Powiatu ( Szkoły, Poradnie Psychologiczno-

Pedagogiczne, PCPR Opole, ZDP Opole, DPS Prószków) 

do 30 
sierpnia 
2020 r. 

5. 
Analiza stanu obiektów 

Starostwa Powiatowego w Opolu 
pod kątem dostosowania do potrzeb 

Koordynator +  
Zespół  

Inwentaryzacja obiektów Starostwa Powiatowego w 
Opolu, oszacowanie kosztów prac niezbędnych do 

wykonania w celu zapewnienia dostępności osobom ze 

do 30 
września  
2020 r. 



osób ze szczególnymi potrzebami szczególnymi potrzebami. 

6. 

Wspieranie osób ze szczególnymi 
potrzebami do dostępności w zakresie: 

architektonicznym, cyfrowym i 
informacyjno-komunikacyjnym 

Koordynator 

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BiP Powiatu 
Opolskiego informacji dotyczącej osób wspierających 

osoby ze szczególnymi potrzebami – koordynatora oraz 
członków Zespołu roboczego 

do 21 
września 
2020 r. 

7 
Dokonanie diagnozy w zakresie 

dostępności alternatywnej w obiektach 
Starostwa Powiatowego w Opolu 

Koordynator +  
Zespół 

Opracowanie dokumentu opisującego wykorzystanie 
alternatywnej dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami.  

do 30 
września 
2020 r. 

7.  

Dokonanie diagnozy w zakresie 
dostępności alternatywnej w 

budynkach Starostwa Powiatowego w 
Opolu 

Koordynator 
 

Wskazanie sposobów  zapewnienia wsparcia osobom ze 
szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych 

osób poprzez np. wykorzystanie nowoczesnych 
technologii, zapewnienie pracownika lub wolontariusza 
lub innej osoby do pomocy osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

do 30 
września 
2020 r. 

8. 

Dokonanie analizy pod katem 
dostosowania obiektów będących w 

trwałym zarządzie jednostek 
organizacyjnych Powiatu Opolskiego  

Kierownicy 
jednostek 

organizacyjnych 
Powiatu 

Uzyskanie informacji pisemnych od jednostek 
organizacyjnych Powiatu Opolskiego w sprawie 

spełnienia zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami ( Dz. U z 2019 r. poz. 1696 ze zmianami) 
 

do 15 
listopada 
2020 r. 

9. 
Dokonanie diagnozy w zakresie 

dostępności alternatywnej w 
jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Kierownicy 
jednostek 

organizacyjnych 
Powiatu 

Opolskiego  

Uzyskanie informacji pisemnych od jednostek 
organizacyjnych Powiatu Opolskiego ze wskazaniem na 

wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie 
osobom ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym 

zakresie dla tych osób poprzez np. wykorzystanie 
nowoczesnych technologii, zapewnienie pracownika lub 

wolontariusza lub innej osoby do pomocy osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

do 15 
listopada 
2020 r. 

10. 

Monitorowanie działalności jednostek 
organizacyjnych Powiatu Opolskiego w 

zakresie dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

Zespół roboczy  
Dokonanie przeglądów w jednostkach organizacyjnych 

Powiatu pod kątem dostępności 

do 1 
marca 
2021 r.  



11. 
Zebranie  danych do raportu 

zbiorczego 
Koordynator 

Zebranie danych do raportu zbiorczego ze wszystkich 
jednostek organizacyjnych Powiatu Opolskiego 

do 15 
marca 
2021 r. 

12.  Przygotowanie raportu zbiorczego  koordynator 
Przygotowanie raportu zbiorczego na podstawie 

zebranych informacji  

o 26 
marca 
20201 
roku 

13. 
Przedłożenie raportu zbiorczego do 

zatwierdzenia  
koordynator 

Omówienie raportu i przekazanie raportu do 
zatwierdzenia Staroście Opolskiemu 

do 28 
marca 
2021 

14. 
Podanie raportu zbiorczego do 

publicznej wiadomości 
koordynator 

Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości   na 

stronie internetowej Powiatu Opolskiego oraz BiP 

do 31 
marca 
2021r. 

15. Przekazanie raportu zbiorczego  koordynator 
Przekazanie raportu o stanie dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami  Wojewodzie Opolskiemu 

do 31 
marca 
2021 r. 

16. Kampania informacyjna  Koordynator  
Przygotowanie kampanii informacyjnej na temat 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

 
do 30 
kwietnia 
2021 r. 

17. 

Dostosowanie obiektów dla osób ze 
szczególnymi potrzebami będących w 

trwałym zarządzie jednostek 
organizacyjnych Powiatu Opolskiego 

Koordynator + 
zespół 

Przegląd obiektów w celu dokonania oceny dostosowania 
obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami do 

obowiązujących przepisów 
 

do 30 
grudnia 
2021 r. 

 
 
Opracował             Zatwierdził 
Koordynator ds. dostępności          Starosta Opolski 
 
 
Marzena Kazin            Henryk Lakwa 


