
ZARZĄDZENIE NR 43/2021 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

z dnia 19 października 2021 r. 

w sprawie przyjęcia planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na lata 2022 – 2024. 

Na podstawie art. 14 ust.2 pkt. 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024 w Starostwie Powiatowym w Nowym 

Dworze Mazowieckim” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia. 

§ 2. Nadzór nad wprowadzeniem planu powierza się Koordynatorowi do spraw 

dostępności w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim. 

§ 3. Plan o którym mowa w.§1 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Starosta Nowodworski 

/-/Krzysztof Kapusta 



Plan działania Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami na lata 2021-2024 w budynku przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B oraz  w budynku przy ul. Chemików 6. 

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz. U z 2020 r. poz. 1062 ze zm.), zwaną dalej „ustawą o dostępności” ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 

Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Analiza Dostępności: 

Działanie Zalecenia do wdrożenia 

Dostępność architektoniczna  1. Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością w budynku przy ul. Chemików 6. 

2. Zakup i montaż przewijaka dla dzieci w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1 B. 

3. Dostosowanie obecnych pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1 B i przy 

ul. Chemików 6 do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

4. Przebudowa i dostosowanie istniejącego podjazdu przy budynku przy ul. I. Paderewskiego 1 B do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami, matek z dziećmi, itp. 

5. Wykonanie pokoju dla matki z dzieckiem w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1 B. 

6. Zakup nakładek na poręcze w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1 B i ul. Chemików 6. 

7. Zakup krzesła ewakuacyjnego do budynków Starostwa (przy ul. I. Paderewskiego 1 B i przy 

ul. Chemików 6). 



Działanie Zalecenia do wdrożenia 

8. Wykonanie trzech miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością przez budynkiem Starostwa 

przy ul. I. Paderewskiego 1 B. 

Dostępność informacyjno-

komunikacyjna  

1. Zakup pętli indukcyjnej do budynków Starostwa (przy ul. I. Paderewskiego 1B i przy ul. Chemików 6). 

2. Oznaczenie pokoi w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1B i ul. Chemików 6 tabliczkami w języku 

Braille’a. 

3. Kampania informacyjna dotycząca zachowań w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością. 

4. Wykonanie tablicy tyflograficznej w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1 B oraz w budynku przy 

ul. Chemików 6. 

5. Zakup piktogramów. 

6. Oznaczenie w sposób kontrastowy krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami. 

7. Zakup usługi tłumacza języka migowego. 

8. Uaktualnienie dostępności architektonicznej budynków.  

Dostępność cyfrowa  1. Przeprowadzenie audytu stron www.nowodworski.pl oraz www.bip.nowodworski.pl pod kątem 

spełniania wymogów wynikających z ww. ustawy. 

2. Dostosowywanie treści umieszczonych na stronach internetowych www.nowodworski.pl oraz 

www.bip.nowodworski.pl do wymagań określonych w ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z 19 lipca 2019 r. 

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

3. Uaktualnienie Deklaracji dostępności. 



Harmonogram: 

Dostępność architektoniczna 

Lp. Element planu Termin realizacji Niezbędne działanie Komórka odpowiedziana 

za wdrożenie 

1. Wykonanie podjazdu dla osób z 

niepełnosprawnością w budynku przy 

ul. Chemików 6) 

 

2021r.  Pozyskanie środków 

 wyłonienie wykonawcy 

 wykonanie podjazdu  

Wydział Inwestycji i Dróg 

Powiatowych 

2.  Zakup i montaż przewijaka dla dzieci w budynku 

przy ul. I. Paderewskiego 1 B 

 

2021r.  zabezpieczenie środków 

na zakup  

 montaż we wskazanym 

miejscu 

Wydział Administracyjno–

Organizacyjny 

3.  Dostosowanie obecnych pomieszczeń 

sanitarnych w budynku przy ul. I. Paderewskiego 

1 B i przy ul. Chemików 6 do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością 

I poł. 2023 r.  pozyskanie środków  

 wyłonienie wykonawcy 

 wykonanie prac 

Wydział Administracyjno–

Organizacyjny/Wydział 

Inwestycji i Dróg 

Powiatowych 

4. Przebudowa i dostosowanie istniejącego 

podjazdu przy budynku przy ul. I. Paderewskiego 

I poł. 2023 r.  pozyskanie środków 

 wyłonienie wykonawcy 

 wykonanie prac 

Wydział Inwestycji i Dróg 

Powiatowych 



Lp. Element planu Termin realizacji Niezbędne działanie Komórka odpowiedziana 

za wdrożenie 

1 B do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

matek z dziećmi 

 

5. Wykonanie pokoju dla matki z dzieckiem 

w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1 B 

I poł. 2023 r.  pozyskanie środków 

 wyłonienie wykonawcy 

 wykonanie prac 

Wydział Administracyjno–

Organizacyjny 

6. Zakup nakładek na poręcze w budynku przy 

ul. I. Paderewskiego 1 B 

I poł. 2023 r.  zabezpieczenie 

środków na zakup  

 montaż we wskazanym 

miejscu 

Wydział Inwestycji i Dróg 

Powiatowych 

7. Zakup krzesła ewakuacyjnego do budynków 

Starostwa: 

 ul. I. Paderewskiego 1 B  

 ul. Chemików 6 

2022 r. 

I poł. 2023 r. 

 zabezpieczenie 

środków na zakup 

 montaż we wskazanym 

miejscu 

Wydział Administracyjno–

Organizacyjny 

8.  Wykonanie trzech miejsc parkingowych dla osób 

z niepełnosprawnością przez budynkiem 

Starostwa przy ul. I. Paderewskiego 1 B 

I poł. 2023 r.  pozyskanie środków 

 wyłonienie wykonawcy 

 wykonanie prac 

Wydział Administracyjno–

Organizacyjny 

 



Dostępność informacyjno-komunikacyjna:  

Lp. Element planu Termin realizacji Niezbędne działanie Komórka odpowiedziana 

za wdrożenie 

1.  Zakup pętli indukcyjnej do budynków Starostwa 

(przy ul. I. Paderewskiego 1B i przy ul. Chemików 6)  

 

2022 r.  rozeznanie cenowe 

 zabezpieczenie 

środków na 

zakup/pozyskanie 

środków 

 zakup i montaż pętli  

 

Wydział Administracyjno–

Organizacyjny/Koordynator 

dostępności  

2.  Oznaczenie pokoi w budynku przy ul. I. 

Paderewskiego 1B i ul. Chemików 6 tabliczkami 

w języku Braille’a. 

II poł. 2022 r. – I 

poł. 2023 r.  

 rozeznanie cenowe  

 zabezpieczenie 

środków na 

zakup/pozyskanie 

środków 

 

Wydział Administracyjno – 

Organizacyjny/Koordynator 

dostępności 

3. Kampania informacyjna dotycząca zachowań 

w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością 

2021 r.-2024 r.  kampania 

informacyjna oraz 

prezentacja 

właściwych zachowań 

Koordynator 

dostępności/Wydział 

Promocji i Spraw 

Społecznych  



Lp. Element planu Termin realizacji Niezbędne działanie Komórka odpowiedziana 

za wdrożenie 

 przygotowanie 

informatora, 

rozdystrybuowanie 

wśród pracowników 

4. Wykonanie tablicy tyflograficznej (dotykowy plan 

budynków w postaci tablicy z wypukłymi 

elementami) w budynku przy ul. I. Paderewskiego 1 

B oraz w budynku przy ul. Chemików 6. 

2022 r.-2023 r.  rozeznanie cenowe 

 zabezpieczenie 

środków na 

zakup/pozyskanie 

środków 

 zlecenie wykonania 

tablic 

Koordynator 

dostępności/Wydział 

Promocji i Spraw 

Społecznych/Wydział 

Administracyjno–

Organizacyjny 

5. Zakup piktogramów 2022 r.  rozeznanie cenowe 

 zabezpieczenie 

środków na 

zakup/pozyskanie 

środków 

Koordynator 

dostępności/Wydział 

Promocji i Spraw 

Społecznych/Wydział 

Administracyjno–

Organizacyjny 



Lp. Element planu Termin realizacji Niezbędne działanie Komórka odpowiedziana 

za wdrożenie 

 montaż piktogramów 

w widocznych 

miejscach  

6. Oznaczenie w sposób kontrastowy krawędzi 

schodów pomiędzy kondygnacjami. Wyróżnienie 

początku i końca wszystkich biegów w sposób 

widoczny. 

 

2022 r. -2023 r.  rozeznanie cenowe 

 zabezpieczenie 

środków na 

zakup/pozyskanie 

środków 

 zlecenie wykonania 

firmie  

Wydział Administracyjno–

Organizacyjny/Koordynator 

dostępności 

7.  Umożliwienie dostępu do usługi tłumacza języka 

migowego oraz umieszczenie informacji na stronie 

Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Mazowieckim.  

2021 r. -2022 r.   rozeznanie cenowe 

 zabezpieczenie 

środków na zakup 

usługi 

 podpisanie umowy z 

wykonawcą 

Koordynator 

dostępności/Wydział 

Promocji i Spraw 

Społecznych/Wydział 

Administracyjno–

Organizacyjny 



Lp. Element planu Termin realizacji Niezbędne działanie Komórka odpowiedziana 

za wdrożenie 

 zamieszczenie 

informacji na stronie 

internetowej  

8.  Uaktualnienie dostępności architektonicznej 

budynków.  

 

2021 r. -2024 r.   weryfikacja na 

bieżąco treści 

umieszczanych do 

publicznej 

wiadomości  

Koordynator 

dostępności/wszystkie 

wydziały  

  



Dostępność cyfrowa: 

Lp. Element planu Termin realizacji Niezbędne działanie Komórka odpowiedziana 

za wdrożenie 

1. Przeprowadzenie audytu stron www.nowodworski.pl 

oraz www.bip.nowodworski.pl pod kątem spełniania 

wymogów wynikających z ww. ustawy. 

 

działanie ciągłe  zlecenie 

przeprowadzenia 

audytu firmie 

zewnętrznej 

 analiza otrzymanej 

treści  

 

Wydział Promocji i Spraw 

Społecznych/Wydział 

Administracyjno–

Organizacyjny 

2. Dostosowywanie treści umieszczonych na stronach 

internetowych http://www.nowodworski.pl oraz 

http://www.bip.nowodworski.pl do wymagań 

określonych w ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych oraz ustawy z 19 lipca 2019 r. 

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

 

działanie ciągłe wyznaczenie osób, które 

zajmują się 

dostosowaniem treści do 

wymagań ustawy 

 cykliczny nadzór nad 

jakością treści 

umieszczanych na 

stronach Starostwa 

Powiatowego 

Koordynator 

dostępności/Wydział 

Promocji i Spraw 

Społecznych 

www.nowodworski.pl
http://www.bip.nowodworski.pl/
http://www.nowodworski.pl/
http://www.bip.nowodworski.pl/


Lp. Element planu Termin realizacji Niezbędne działanie Komórka odpowiedziana 

za wdrożenie 

w Nowym Dworze 

Mazowieckim 

3. Uaktualnienie Deklaracji dostępności. 

 

Deklaracja 

w pierwotnej 

formie 

wytworzona 

została w 2020 

r./działanie ciągłe 

 

 gromadzenie danych 

i informacji mających 

wpływ na treści 

deklaracji oraz jej 

regularne 

aktualizowanie  

Koordynator dostępności 

Starosta Nowodworski 

/-/Krzysztof Kapusta 


