
 
 
 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Kłodzku 

na 2022 rok 
 
 
 

Lp. Zakres działań Osoba odpowiedzialna/ 
realizująca zadanie 

Sposób realizacji Termin 
realizacji 

1. Przeglądu i aktualizacja 
deklaracji dostępności 

Koordynator ds. 
Dostępności we 
współpracy z 
merytorycznymi 
komórkami starostwa 

Przeprowadzenie analizy 
aktualności danych 
zawartych w deklaracji 

do 31 III 2022 

2. Ustalenie zadań z 
zakresu poprawy 
dostępności 
architektonicznej, 
informacyjno- 
komunikacyjnej i 
cyfrowej w Starostwie 
Powiatowym w Kłodzku 

Koordynator ds. 
Dostępności we 
współpracy z 
Pracownikiem na 
stanowisku ds. Nadzoru 
Inwestycyjnego, 
pracownikiem ds. BHP, 
pracownikami Referatu 
Informatyki, pracownikiem 
na stanowisku ds. 
Administrowania 
zasobami ludzkimi i 
obsługi kancelaryjnej. 
W uzgodnieniu z 
Sekretarzem Powiatu i 
Skarbnikiem Powiatu. 

Ustalenie harmonogramu 
działań i zatwierdzenie przez 
Starostę na rok 2022 

do 31 III 2022 

3. Analiza stanu 
budynków Starostwa 
Powiatowego w 
Kłodzku pod względem 
dostosowania w 
zakresie dostępności 
architektonicznej do 
potrzeb osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator ds. 
Dostępności we 
współpracy z 
Pracownikiem na 
stanowisku ds. Nadzoru 
Inwestycyjnego i 
pracownikiem ds. BHP 

Przeprowadzenie przeglądu 
budynków pod względem 
dostępności 
architektonicznej, wskazanie 
prac , które muszą być 
wykonane celem spełnienia 
wymagań służących 
zapewnieniu dostępności 
dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. Uwzględnienie 
wniosków dotyczących 
zapewnienia dostępności 
złożonych przez osoby ze 
szczególnymi potrzebami 

X-XI 2022 

4. Analiza stanu 
budynków Starostwa 
Powiatowego w 
Kłodzku pod względem 
dostosowania w 
zakresie dostępności 
informacyjno- 
komunikacyjnej do 
potrzeb osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 

Koordynator ds. 
Dostępności we 
współpracy z 
pracownikiem na 
stanowisku ds. 
Administrowania 
zasobami ludzkimi i 
obsługi kancelaryjnej, 
pracownikami Referatu 
Informatyki 

Przeprowadzenie przeglądu 
budynków pod względem 
dostępności informacyjno- 
komunikacyjnej , wskazanie 
prac , które muszą być 
wykonane celem spełnienia 
wymagań służących 
zapewnieniu dostępności 
dla osób ze szczególnymi 
potrzebami 

X-XI 2022 

5. Analiza stanu Koordynator ds. Przeprowadzenie analizy w X-XI 2022 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/2022
Starosty Kłodzkiego
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Id: CC0D65D3-34C9-49A4-ABB9-2201E6431709. Podpisany Strona 1



 

dostępności cyfrowej : 
Biuletynu Informacji 
Publicznej starostwa 
Powiatowego w 
Kłodzku oraz strony 
Powiatu Kłodzkiego do 
potrzeb osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 

Dostępności we 
współpracy z 
pracownikami Referatu 
Informatyki i 
administratorem BIP 

zakresie dostępności 
cyfrowej 

6. Dokonanie analizy w Koordynator ds. I. Analiza i tworzenie X-XI 2022
zakresie konieczności Dostępności procedur w zakresie dostępu
zapewnienia dostępu alternatywnego :
alternatywnego w 1)zapewnienia osobie ze
przypadku braku szczególnymi potrzebami
możliwości wsparcia innej osoby
zapewnienia dostępu 2)zapewnienia wsparcia
dla osób ze technicznego osobie ze
szczególnymi szczególnymi potrzebami z
potrzebami w związku wykorzystaniem
z przyczynami nowoczesnych technologii
technicznymi i 3)wprowadzenie takiej
prawnymi organizacji starostwa

Powiatowego w Kłodzku ,
która umożliwi realizację
potrzeb osób ze
szczególnym potrzebami , w
niezbędnym zakresie dla
tych osób.

7. Sporządzenie Planu Koordynator ds. Opracowanie Planu działania do 31 XII 2022 
działania na rzecz Dostępności i zatwierdzenie przez 
poprawy zapewnienia Starostę 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami na rok 
2023 
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