
ZARZĄDZENIE NR 22/2020 
STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Golubiu-
Dobrzyniu oraz powołania Zespołu do Spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Golubiu-

Dobrzyniu 

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 14 ust. 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się Panią Katarzynę Orłowską – Sekretarza Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do pełnienia 
funkcji Koordynatora do Spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, zwanej dalej 
„Koordynatorem”. 

§ 2. Do zadań Koordynatora należy w szczególności: 

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych  przez Starostwo Powiatowe 
w Golubiu-Dobrzyniu; 

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu 
dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami; 

3) monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz jednostek organizacyjnych  
powiatu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

4) przedstawianie Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu  bieżących informacji o podejmowanych działaniach 
z zakresu realizowanych zadań. 

§ 3. 1. Powołuje się Zespół do współpracy z Koordynatorem, zwany dalej ,,Zespołem", w którego skład 
wchodzą: 

1) Małgorzata Badźmirowska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 

2) Agnieszka Celmer - Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa; 

3) Marcin Nowak - Koordynator Biura Informatyki, Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania Kryzysowego; 

4) Roger Żebrowski  - inspektor Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego; 

5) Łukasz Mazurkiewicz - inspektor wieloosobowego stanowiska pracy ds. Zamówień Publicznych. 

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności wsparcie Koordynatora w zakresie przygotowania i realizacji 
planu działania na rzecz poprawy dostępności oraz zagwarantowania minimalnych wymagań służących 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

§ 4. Koordynator wraz z Zespołem: 

1) sporządza raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, który 
publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu; 

2) przygotowuje sprawozdania dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
w zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. 

§ 5. Ustala się, że obsługę administracyjno-organizacyjną Koordynatora i Zespołu w zakresie realizacji 
zadań, o których mowa w § 2, zapewniał będzie Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. 

§ 6. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz 
dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia  
Koordynatora oraz Zespołu w zakresie realizacji zadań, o ktorych mowa w § 2. 
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§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierzam Koordynatorowi do Spraw Dostępności. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Starosta Golubsko-
Dobrzyński 

 
 

Franciszek Gutowski 
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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

NA LATA 2020-2021 

Lp. Zakres działalności Realizujący 
zadania 
wynikające z 
art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Termin 
wykonania 

1. Przygotowanie planu 
działania na rzecz 
poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator + 
Zespół 

Opracowanie planu działania,  
o którym mowa 
w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1062) i przekazanie do 
zatwierdzenia Staroście 
Golubsko-Dobrzyńskiemu. 
Podanie do publicznej 
wiadomości danych  
o osobie wyznaczonej na 
Koordynatora do  spraw 
dostępności osobom ze 
szczególnymi  potrzebami 

7.09.2020 r. 

2. Analiza stanu siedziby 
oraz biur Starostwa 
Powiatowego 
w Golubiu-Dobrzyniu 
pod względem 
dostosowania do 
potrzeb osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 
wynikającym  
z przepisów ustawy 

Koordynator + 
Zespół 

Analiza stanu siedziby oraz biur 
Starostwa Powiatowego 
w Golubiu-Dobrzyniu 
z wykorzystaniem  rekomendacji 
zawartych  w Raporcie  
końcowym z monitoringu 
dostępności dla osób  
z niepełnosprawnością, 
opracowanego  w 2018 r. dla 
Starostwa Powiatowego 
w Golubiu-Dobrzyniu, w ramach 
projektu „ Konwencja ONZ  
o prawach osób 
niepełnosprawnych 
w województwie kujawsko-
pomorskim” 

07.10.2020 r.   

3. Skierowanie pism oraz 
ankiet do jednostek 
organizacyjnych 
powiatu, jako 
podmiotów 
publicznych, 
o zobowiązaniu ich na 
mocy ustawy do 
zapewnienia 
minimalnych wymagań 

Koordynator + 
Zespół 

Przesłanie pism informujących o 
obowiązku wynikającym  z art. 6 
w/w ustawy wraz z drukiem 
Ankiety dostępności jednostki 

28.08.2020 r. 
Przesłanie pism 
wraz z 
ankietami 
 
18.09.2020 r. 
Przedłożenie 
Staroście 
Golubsko-
Dobrzyńskiemu 
informacji 
zbiorczej z 
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w zakresie dostępności 
architektonicznej, 
cyfrowej 
i informacyjno-
komunikacyjnej 
określonych 
w art. 6 ustawy 

zebranych ankiet 

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

Koordynator Zamieszczenie na stronie BIP 
Starostwa Powiatowego  
w Golubiu-Dobrzyniu informacji 
z danymi kontaktowymi do 
Koordynatora do Spraw 
dostępności wraz  z treścią planu 
działania na rzecz  poprawy 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami, zgodnie  
z wymaganiami określonymi  
w art. 6 w/w ustawy 

30.09.2020 r. 

5. Dokonanie analizy  pod 
kątem dostosowania 
administrowanych 
pomieszczeń do 
minimalnych wymagań 
dotyczących 
dostępności  

Koordynator + 
Zespół 

Opracowanie potrzeb w zakresie 
dostosowania administrowanych 
pomieszczeń do minimalnych 
wymagań dotyczących 
dostępności, wynikających z art. 
6 w/w ustawy  

5.10.2020 r. 

6. Dokonanie diagnozy  
w zakresie dostępności 
alternatywnej 

Koordynator + 
Zespół 

Przygotowanie informacji  
o dostępności alternatywnej, 
wynikającej z art. 7  w/w ustawy 

5.10.2020 r. 

 Opracowanie  
zapotrzebowania  
w zakresie  
dostosowania 
administrowanych 
pomieszczeń do 
minimalnych wymagań 
dotyczących 
dostępności  

Koordynator Ujęcie potrzeb w zakresie 
dostosowania administrowanych 
pomieszczeń do minimalnych 
wymagań dotyczących 
dostępności we wniosku do 
projektu budżetu powiatu na rok 
2021 

9.10.2020 r. 

7. Uzyskanie danych 
zbiorczych do raportu  
od jednostek 
organizacyjnych 
powiatu, jako 
podmiotów 
publicznych, 
zobowiązanych do 
zapewnienia 
minimalnych wymagań 
w zakresie dostępności 
architektonicznej, 
cyfrowej i  
informacyjno-
komunikacyjnej  

Koordynator Zebranie pisemnych  informacji  
o zapewnieniu minimalnych 
wymagań służących 
zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami, wynikającymi 
z art. 6 w/w ustawy (wskazanie 
realnych możliwości 
dostosowania administrowanych 
obiektów do potrzeb 
dostępności) lub o podjętych  
działaniach  w zakresie dostępu  
alternatywnego, wynikającego  
z art. 7 w/w ustawy 

31.01.2021 r. 
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8. Monitorowanie 
możliwości uzyskania 
dofinansowania działań 
na rzecz poprawy 
zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator + 
Zespół 

Przekazanie informacji 
dyrektorom i kierownikom 
jednostek organizacyjnych 
powiatu 

Na bieżąco  

9. Sporządzenie  raportu  
o stanie zapewnienia 
dostępności 

Koordynator + 
Zespół 

Przedłożenie raportu o stanie 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami  do zatwierdzenia 
Staroście Golubsko-
Dobrzyńskiemu, opublikowanie 
raportu na stronie podmiotowej 
BIP Starostwa Powiatowego w 
Golubiu-Dobrzyniu, przekazanie 
raportu Wojewodzie Kujawsko-
Pomorskiemu  

31.03.2021 r. 

Przygotował Koordynator do Spraw Dostępności 
w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu 

Katarzyna Orłowska 

ZATWIERDZAM 

Starosta Golubsko-Dobrzyński 

Franciszek Gutowski
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