
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
przez Powiat Nowosądecki na lata 2020 – 2023 
 
Plan działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności dotyczy w 
szczególności usuwania barier w dostępie do obiektów, informacji i usług, a także zapobieganiu 
ich powstawaniu.  
Zakres 
działalności  

Realizator zadania Sposób realizacji  Termin 

Wyznaczenie 
Koordynatora wraz  
Zespołem w  Starostwie 
Powiatowym w Nowym 
Sączu do spraw 
dostępności. 

 

Starosta Nowosądecki Zarządzenie Starosty 
Nowosądeckiego 

wrzesień 2020 r 

 

Przygotowanie 
deklaracji dostępności 
w Biuletynie informacji 
Publicznej oraz na 
stronie 
www.nowosadecki.pll. 

 
 

 

 

Koordynator/ Zespół  
 

Przeprowadzenie samooceny przez 
Starostwo Powiatowe w Nowym 
Sączu i na tej podstawie dokonanie 
opracowania deklaracji 

wrzesień 2020 r 

 

Dokonanie analizy stanu 
obiektów SP w Nowym 
Sączu pod względem 
dostosowania do 
potrzeb osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 
wynikającymi z 
przepisów ustawy z dnia 
19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami. 

 

 

 

Koordynator/ Zespół Opracowanie Planu działania na 
rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

listopad 
 2020 r 

 

Pozyskiwanie środków 
publicznych do 
tworzenia otoczenia 
wspierającego 
samodzielne 
funkcjonowanie ludzi 
oraz dostosowania 
usług przyjaznych dla 
użytkowników o 
szczególnych 
potrzebach. 

 

 

Koordynator/ Zespół 

Bieżąca weryfikacja udostępnionych 
projektów, konkursów w „programie 
dostępność plus” pod kontem 
możliwości uzyskania przez Powiat 
środków z funduszy europejskich. 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
oraz monitorowanie stron 
internetowych realizujących 
rządowe programy dotyczące 
dostępności osób ze szczególnymi 
potrzebami oraz z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

  

na bieżąco/cały 
okres 

http://www.nowosadecki.pll/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

Zapewnienie 
bezpiecznej ewakuacji 
budynku wszystkim, w 
tym osobom z 
niepełnosprawnościami. 

 

 

Koordynator 
 

Służby BHP Przygotowanie procedury 
zapewniającej osobom ze 
szczególnymi potrzebami możliwość 
ewakuacji lub ich uratowania w inny 
sposób. 

listopad 
2020 r. 

 
Dostosowanie strony 
internetowej i BIP do 
minimalnych wymagań 
w zakresie dostępności 
cyfrowej i informacyjno-
komunikacyjnej 

 

Koordynatorzy 

Dyrektorzy, Kierownicy 
Wydziałów 

Przegląd, dostosowanie strony 
internetowej do ustawy z dnia 4 
kwietnia 2019r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych. 

 

listopad/grudzień 
2020 r. 

Zapewnienie 
dostępności nagrań 
obrad Rady Powiatu 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami. 

 

Koordynator/sekretarz  

 

Transkrypcja dźwięku na tekst z 
nagrania obrad Rady Powiatu 

listopad 
2020 r. 

Zapewnienie 
szkoleń z 
zakresu 
zapewnienia 
dostępności 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami. 

Sekretarz Powiatu 
Szkolenia dla wyznaczonych 
pracowników Starostwa 
Powiatowego 

na bieżąco 

Obsługa z 
wykorzystaniem 
środków wspierających 
komunikowanie się, o 
których mowa w art. 11 
pkt. 1 ustawy z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o języku 
migowym i innych 
środkach 
komunikowania się lub 
przez wykorzystanie 
zdalnego dostępu online 
do usługi tłumacza przez 
strony internetowe i 
aplikacje. 

 

Koordynator 
  

Sporządzenie spisu tłumaczy PJM 
(polski język migowy), SJM (system 
językowo-migowy), SKOGN ( 
komunikowanie się osób 
głuchoniewidomych) w celu 
zapewnienia obsługi osobie 
uprawnionej będącej osobą 
niepełnosprawną. 

marzec  
 2021 r. 

 

Zapewnienie na stronie 
internetowej Starostwa 
Powiatowego w Nowym 
Sączu informacji o 
zakresie działalności 
Urzędu. 

 

 

Koordynator 
 

Przygotowanie elektronicznego pliku 
zawierającego tekst odczytywany 
maszynowo, nagrania treści w 
polskim języku migowym oraz 
informacji w tekście łatwym do 
odczytania 

marzec 2021 

Uzyskanie danych 
zbiorczych do raportu o 
stanie zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami. 

 

Koordynator  

Uzyskanie danych w zakresie 
realizacji  uwag odnoszących się do 
stwierdzonych przeszkód w 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami i zaleceń 
dotyczących usunięcia ich. 

Marzec 2021 

Sporządzenie raportu 
zbiorczego o stanie 
zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 

Koordynator/ Zespół  
 

Wypełnienie formularza 
opracowanego przez ministra 
właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego i udostępnienie na 
stronie BIP-u. Przekazanie 
zbiorczego dokumentu dla 

marzec 2021 
r. 



potrzebami. 

 

 

Wojewody Małopolskiego  

 

Usprawnienie obsługi 
osób ze szczególnymi 
potrzebami 

 

Koordynator/ Zespół 

Zakup pętli indukcyjnej do punktów  
obsługi w Starostwie Powiatowym w 
Nowym Sącz. 

Przygotowane dokumentacji dot. 
przebudowy wejścia do budynku 
Starostwa Powiatowego w Nowym 
Sączu ul. Strzelecka1 

Przygotowanie dokumentacji i 
montaż  platformy ( między 
kondygnacjami) dla osób ze 
szczególnymi potrzebami w 
budynku Starostwa Powiatowego w 
Nowym Sączu ul. Strzelecka 1. 

Przystosowanie toalet  dla osób 
niepełnosprawnych w budynku 
Starostwa Powiatowego w Nowym 
Sączu ul Strzelecka 1 

Opracowanie dokumentacji na 
budowę i montaż dźwigu 
osobowego w budynku Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu ul. 
Jagiellońska 33 

 

II 
połowa 
2021 r., 
2022 r. 
2023 r. 

Zapewnienie 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami poprzez 
uniwersalne 
projektowanie 
stosownie z art. 6 
ustawy z dnia 19 lipca 
2019r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 

 

Koordynator/ Zespół  

Realizacja zadań publicznych 
finansowanych z udziałem środków 
publicznych, w tym zamówień 
publicznych z uwzględnieniem 
minimalnych wymagań służących 
zapewnieniu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami 

  

na bieżąco 

Monitorowanie 
działalności w zakresie 
zapewnienia 
dostępności cyfrowej 

 

Koordynator / Zespół 

Bieżący monitoring strony 
internetowej www. oraz BIP pod 
kontem zapewnienia dostępności 
cyfrowej 

na bieżąco 

Plan zatwierdził:  

 

 

 

 

Koordynator ds. dostępności  

w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu 


