
ZARZĄDZENIE Nr O N M  U 3 .2020 
Starosty Sierpeckiego 

z dnia 23 września 2020 roku

w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do Spraw Dostępności.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 14 ustawy z dnia 
19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062- zwaną dalej ustawą o zapewnieniu dostępności), 
zarządzam co następuje:

§ 1.1. Wyznaczam Panią Agnieszkę Gorczyca- Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw Dostępności w 
Starostwie Powiatowym w Sierpcu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 
Sierpeckiego.

§ 2. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych 
przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu ,
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Starostwa Powiatowego i 
jednostek organizacyjnych powiatu,
3) monitorowanie działalności tych jednostek w zakresie zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3.1. Powołuję Zespół do współpracy z Koordynatorem, zwany dalej „Zespołem” w 
skład którego wchodzą:
1) Kopczyńska Aneta - pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
2) Janku Lubomir - pracownik Wydziału Architektury i Budownictwa,
3) Chiczewski Michał - pracownik Starostwa Powiatowego- informatyk,
4) Rzadkiewicz Zbigniew - pracownik Zarządu Dróg Powiatowych,
5) Gołębiewski Tomasz - insp. ds. zamówień publicznych Starostwa Powiatowego.

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 niepełnosprawnym ze szczególnymi potrzebami określonych w art. 6 ustawy 
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 Sierpcu,



2) przygotowuje sprawozdania dotyczące zapewnienia dostępności ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie działalności Starostwa Powiatowego i jednostek 
organizacyjnych Powiatu.

§ 5. Obsługę administracyjną i organizacyjną w zakresie wykonywanych zadań przez 
Koordynatora i Zespół do współpracy z Koordynatorem zapewnia Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

§ 6. Zobowiązuję wszystkich Naczelników Wydziałów , Kierownika Referatu 
Starostwa Powiatowego oraz Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych 
powiatu, do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi oraz 
Zespołowi w zakresie realizacji zadań wymienionych w § 2 ,3 i 4 Zarządzenia.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierzam Koordynatorowi do spraw dostępności.

§ 8. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PLAN DZIAŁANIA
NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE 
SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021.

L
P

Zakres
działalności

Realizujący 
zadania 
wynikające z 
art. 6 ustawy o 
dostępności

Sposób realizacji Uwagi

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

Koordynator+Z
espół

Opracowanie planu działania, o 
którym mowa w art. 14 ust. 2 
ustawy o dostępności i przekazanie 
Staroście do zatwierdzenia . 
Podanie do publicznej wiadomości 
danych osobowych Koordynatora 
ds. dostępności

15.10.2020

2 Analiza stanu 
siedzib Starostwa 
Powiatowego pod 
względem potrzeb 
osób ze 
szczególnymi 
potrzebami

jw. Analiza stanu siedzib Starostwa 
Powiatowego pod względem 
potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami z wykorzystaniem 
rekomendacji zawartych w 
Raporcie końcowym z 
monitoringu dostępności 
sporządzonym na podstawie 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych w 
województwie mazowieckim

31.10.2020

3 Skierowanie pism
oraz ankiet do
Dyrektorów/
Kierowników
jednostek
organizacyjnych
zobowiązujących
do zapewnienia
minimalnych
wymagań w
zakresie
dostępności
architektonicznej,
cyfrowej i
informacyjno
komunikacyjnej
określonych w art.
6 ustawy o
dostępności

Koordynator Przesłanie pism informujących o 
obowiązku wynikającym z art. 6 
ustawy o dostępności wraz z 
Ankietą dostępności jednostki

31.10.2020

do
31.11.2020Przedłożenie Staroście informacji 

zbiorczej z zebranych ankiet.



8 Sporządzenie Koordynator + Przedłożenie raportu o stanie 31.03.2021
raportu o stanie Zespół zapewnienia dostępności osobom
zapewnienia ze szczególnymi potrzebami do
dostępności zatwierdzenia Staroście 

Sierpeckiemu, opublikowanie na 
BIP-ie Starostwa Powiatowego i 
przekazane Wojewodzie 
Mazowieckiemu


