
ZARZĄDZENIE NR 112/2021 
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do spraw dostępności oraz powołania 
Zespołu do spraw dostępności

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 z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 14 ust. 1 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. 1. Wyznaczam następujących Koordynatorów do spraw dostępności w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego:

1) Urszula Łużniak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Koordynator 
do spraw dostępności w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego;

2) Ewa Redmann - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - Koordynator do spraw 
dostępności w Starostwie Powiatowym w Łodzi;

3) Małgorzata Szelest - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych- Koordynator 
do spraw dostępności w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni;

4) Lechosław Świerczyński - Kierownik Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej 
Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód - Koordynator do spraw dostępności 
w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź -Wschód.

2. Do zadań Koordynatorów do spraw dostępności należy koordynowanie i podejmowanie 
działań we właściwych jednostkach organizacyjnych Powiatu, zgodnie z zapisem ust. 1, 
związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej „ustawą”, w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez 
jednostki organizacyjne Powiatu;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez jednostki organizacyjne Powiatu, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy;

3) monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4) przedstawianie Staroście Łódzkiemu Wschodniemu bieżących informacji 
o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

3. Koordynatorzy, o których mowa w ust.l, odpowiadają za:

1) publikację w Biuletynie Informacji Publicznej właściwej jednostki organizacyjnej 
Powiatu danych kontaktowych Koordynatorów, o których mowa w § 1;

2) publikację w Biuletynie Informacji Publicznej właściwej jednostki organizacyjnej 
Powiatu planu działania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;

3) sporządzanie i publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej właściwej jednostki 
organizacyjnej Powiatu raportu o stanie zapewniania dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Łodzi, o którym mowa 
w art. 11 ust. 1 ustawy, oraz za przekazanie tego raportu Wojewodzie Łódzkiemu;

4) sporządzanie sprawozdań i niezbędnych analiz dotyczących dostępności oraz 
przedstawianie ich właściwym organom.



§2 . 1. Powołuję Zespół do spraw dostępności, zwany dalej Zespołem, w następującym 
składzie:

1) Przewodnicząca Zespołu - Urszula Łużniak - Koordynator ds. dostępności;
2) Członek Zespołu - Ewa Redmann - Koordynator ds. dostępności;
3) Członek Zespołu - Małgorzata Szelest - Koordynator ds. dostępności;
4) Członek Zespołu - Lechosław Świerczyński- Koordynator ds. dostępności;
5) Członek Zespołu - Ewa Krzemieniewska - Naczelnik Wydziału Architektury 

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi;
6) Członek Zespołu - Jan Wiechno - informatyk w Wydziale Organizacyjnym Starostwa 

Powiatowego w Łodzi;
7) Członek Zespołu - Katarzyna Wojtaszek - Naczelnik Wydziału Finansowo - 

Księgowego Starostwa Powiatowego w Łodzi.

2. Działania Zespołu koordynuje Przewodnicząca Zespołu.

3. Do zadań Zespołu należy w szczególności wymiana doświadczeń oraz wsparcie 
w zakresie przygotowania i realizacji planu działania na rzecz poprawy dostępności oraz 
zagwarantowania minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu zapisów art. 6 ustawy.

4. W pracach Zespołu, na wniosek Przewodniczącej Zespołu zaakceptowany przez Starostę, 
mogą uczestniczyć osoby nie będące jego członkami, m.in. przedstawiciele komórek 
organizacyjnych Starostwa lub powiatowych jednostek organizacyjnych. Osoby te są zapraszane 
na posiedzenia Zespołu w celu przeprowadzenia konsultacji lub pozyskania opinii 
merytorycznych i są one zobowiązane do uczestniczenia w spotkaniach Zespołu.

§ 3. Zobowiązuje się:

1) pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi do udzielania niezbędnej pomocy 
i wsparcia Koordynatorowi i Zespołowi w zakresie realizacji ich zadań,

2) kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu do ścisłej współpracy 
z Koordynatorem i Zespołem do spraw dostępności oraz wdrażania rozwiązań 
wymaganych ustawą.

§ 4. Koordynatorzy w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, 
podlegają Staroście Łódzkiemu Wschodniemu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorom do spraw dostępności oraz 
Przewodniczącej Zespołu.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 79/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 
2 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do spraw dostępności w Starostwie 
Powiatowym w Łodzi.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


