
PLAN DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NOWEJ SOLI NA RZECZ POPRAWY 

ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

NA LATA 2020 – 2024 

Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U z 

2019 r. poz. 1696 ze zmianami) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

L.p. Zakres działalności 
 
 

Realizujący zadania  
Sposób realizacji Terminy 

1. 
Powołanie Koordynatora do spraw dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami 
Komendant Powiatowy 

Policji w Nowej Soli  
Wydanie decyzji przez Komendanta 
Powiatowego Policji w Nowej Soli 

 
do 22 września 

2020 r. 
 

2. 
Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności 

alternatywnej w obiekcie Komendy Powiatowej 
Policji w Nowej Soli 

Koordynator 

 
Opracowanie dokumentu opisującego 

wykorzystanie alternatywnej dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami 

oraz opublikowanie deklaracji 
dostępności na stronie internetowej 

Komendy Powiatowej Policji w Nowej 
Soli  

 

do 25 września 
2020 r. 

3. 

 
Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami 

do dostępności w zakresie: 
architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-

komunikacyjnym 

 
Koordynator 

 
Podanie do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej  oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej  Komendy 
Powiatowej Policji w  

 Nowej Soli informacji dotyczącej 
koordynatora 

 

 
do 30 września 

2020 r. 
 



4. 
Opracowanie planu działania na rzecz poprawy 

dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

koordynator 

 
Opracowanie planu działania o którym 

mowa w art.14 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 
19 lipca 2019 roku o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami i umieszczenie go na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej  
Komendy Powiatowej Policji w  Nowej 

Soli  
 

do 15 
października 

2020 r. 

5. 
Analiza stanu obiektu Komendy Powiatowej 

Policji w Nowej Soli w zakresie wprowadzenia 
dostępności alternatywnej 

koordynator 

 
Opracowanie alternatywnych rozwiązań 
w celu zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami 
 

do 01 marca 
2021 r. 

6. 
Zakup  urządzeń lub innych środków do obsługi 

osób ze szczególnymi potrzebami 

Zespół do spraw 
dostępności/ 
koordynator 

Nawiązanie współpracy z samorządami 
lokalnymi oraz Komendą Wojewódzką 
Policji w Gorzowie Wielkopolskim w 

sprawie sfinansowania zakupu  

do końca 
2024 r. 

7. 

 
Zakup i zamieszczenie znaków ewakuacyjnych 
w postaci piktogramów i rozmieszczenie ich w 

ciągach komunikacyjnych oraz oznaczeń 
informujących o numerze piętra, oznaczenie 
barwnym kontrastem krawędzi pierwszego i 

ostatniego stopnia schodów w budynku 
 

Zespół do spraw 
dostępności/ 
koordynator 

Nawiązanie współpracy z samorządami 
lokalnymi  oraz Komendą Wojewódzką 

Policji w Gorzowie Wielkopolskim w 
sprawie sfinansowania zakupu  

do końca 
2024 r. 

8. 

Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla policjantów i 
pracowników Komendy Powiatowej Policji w  

zakresie obsługi osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

 pracownik Komendy 
Powiatowej Policji w 

Nowej Soli 

Szkolenia przeprowadzone przez 
pracownika Komendy Powiatowej Policji 

w Nowej Soli 

Realizacja w 
całym okresie 

działania  

9. 
 

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony 
internetowej Komendy Powiatowej Policji w 

koordynator 
W przypadku zgłoszenia żądania 

zapewnienia dostępności cyfrowej  - 
zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 

Realizacja w 
całym okresie 

działania 



Nowej Soli oraz dokumentów do pobierania 
zamieszczanych na tej stronie w oparciu o 

wytyczne określone w załączniku do ustawy z 
dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności 

cyfrowej stron internetowych oraz aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych 

 

kwietnia 2019 roku o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych. 

10. 

 
Monitorowanie działalności komendy w zakresie 
dostępności architektonicznej w zakresie realnej 

możliwości dostosowania administrowanych 
obiektów do wymogów zawartych w ustawie o 

zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

 
 

Zespół do spraw 
dostępności/ 
koordynator 

Dokonanie przeglądów obiektu, 
aktualizacja deklaracji dostępności 

Realizacja w 
całym okresie 

działania 

 
 
 

11. 

 
 

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami 
do dostępności w zakresie architektonicznym, 

cyfrowym i informacyjno- komunikacyjnym 
 

koordynator Prowadzenie polityki informacyjnej 

 
Realizacja w 
całym okresie 

działania 

12. 
 
 

 
Sporządzanie raportu w zakresie zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami, zgodnie z dyspozycją art. 11 ustawy 

z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, a także jego umieszczenie na 
stronie BIP jednostki 

 

koordynator 
Sporządzenie raportu oraz podanie go 
do publicznej wiadomości na stronie 

podmiotowej BIP 

 Do 31 marca 
2021 r. oraz 
terminach 

przewidzianych 
w art. 11 
ustawy 

Komenda Powiatowa Policji w  Nowej Soli 


