
 

Sucha Beskidzka, dnia 28 września 2020 roku  

 

 

PLAN DZIAŁAŃ 

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ  

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  
 

Lp.  ZADANIA  REALIZUJĄCY  OKRESY 
SPRAWOZDAWCZE  

UWAGI  

1. W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:  

   

1. Realizacja przepisów wynikających                

z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.                 

o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, poprzez:  

 

a/ zapewnienie wolnych od barier poziomych              

i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

budynków,   

 

b/ zapewnienie informacji na temat rozkładu 

pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób 

wizualny i dotykowy lub głosowy,  

 

c/ zapewnienie wstępu do budynku osobie 
korzystającej z psa asystującego, o którym 
mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495),   
 

 

- Koordynator ds. zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami KPP w Suchej Beskidzkiej 

 
 
- Technika Zespołu Finansów                          
i Zaopatrzenia KPP w Suchej 
Beskidzkiej/ Inspektor ds. BHP 
 
- Technika Zespołu Finansów                          

i Zaopatrzenia KPP w Suchej Besk./ 

Inspektor ds. BHP KPP w Suchej 

Beskidzkiej 

 

- Technika Zespołu Finansów                           

i Zaopatrzenia KPP w Suchej 

Beskidzkiej/ Inspektor ds. BHP KPP              

w Suchej Beskidzkiej 

 
 

   
31.12.2020r. 
za rok 2020, 

 

każdy następny 
rok do 31 grudnia   

danego roku 

 
Zgodnie  z zakresem 

merytorycznym 

poszczególnych komórek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
d/ zapewnienie osobom ze szczególnymi 
potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób;  
 
e/  sporządzenie rocznych raportów/ 
sprawozdań z realizacji ww. zadań                          
w terminie do 31 grudnia każdego roku,               
lub jednorazowo na konkretny wniosek 
Koordynatora ds. dostępności.  
 

W indywidualnym przypadku, jeżeli Komenda 

Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej i jednostki 

podległe nie jest w stanie, w szczególności ze 

względów technicznych lub prawnych, zapewnić 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest 

zobowiązana zapewnić dostęp alternatywny zgodnie 

z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

 

 

 
- Specjalista Wydziału Prewencji 
odpowiedzialnego za organizację                  
i przebieg ewakuacji  
 
- Koordynator ds. zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami KPP w Suchej Beskidzkiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lp.  ZADANIA  REALIZUJĄCY  OKRESY 
SPRAWOZDAWCZE  

UWAGI  

2. W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:  

 Realizacja przepisów określonych w ustawie             
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych, poprzez:  

 

a/ spełnienie przez stronę internetową                  

lub aplikację mobilną wymagań określonych  

w załączniku do ustawy o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych,   

 

b/ sporządzenie i opublikowanie deklaracji 

dostępności zgodnie z wymaganiami 

określonymi w art. 10 ustawy o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych,   

 

c/ sporządzenie rocznych raportów 

/sprawozdań z realizacji ww. zadań w terminie 

do 31 grudnia każdego roku, lub jednorazowo 

na konkretny wniosek Koordynatora ds. 

dostępności.  

 
W indywidualnym przypadku, jeżeli Komenda 
Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej i jednostki 
podległe nie jest w stanie, w szczególności ze 
względów technicznych lub prawnych, zapewnić 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
jest zobowiązana zapewnić dostęp alternatywny 
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.                 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

  
 

- Koordynator ds. zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami  KPP w Suchej Beskidzkiej 

 
 

 

- St. technika Zespołu ds. Łączności                

i Informatyki KPP w Suchej 

Beskidzkiej 

 
 
  
- Oficer Prasowy KPP w Suchej 
Beskidzkiej 
 

 
  
 

- Koordynator ds. zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami  KPP w Suchej Beskidzkiej 

 
 

31.12.2020r. 
za rok 2020, 

 

każdy następny 
rok do  31 

grudnia danego 
roku 

Zgodnie  z zakresem 
merytorycznym 

poszczególnych komórek. 

 
  



Lp.  ZADANIA  REALIZUJĄCY  OKRESY 
SPRAWOZDAWCZE  

UWAGI  

3. W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:  

  1. Realizacja przepisów wynikających                     

z ustawy z dnia 19 lipca 2020r.                              

o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami poprzez:  

 

a/ zapewnienie obsługi z wykorzystaniem 
środków wspierających komunikowanie się,                 
o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych 
środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1824) lub przez wykorzystanie zdalnego 
dostępu online do usługi tłumacza przez strony 
internetowe i aplikacje,  
 
b/ instalację urządzeń lub innych środków 
technicznych do obsługi osób słabosłyszących, 
w szczególności pętli indukcyjnych, systemów 
FM lub urządzeń opartych o inne technologie, 
których celem jest wspomaganie słyszenia,  
 
c/ zapewnienie na stronie internetowej 
danego podmiotu informacji o zakresie jego 

działalności – w postaci elektronicznego pliku 
zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku 
migowym oraz informacji w tekście łatwym do 
czytania, 

 
d/ zapewnienie, na wniosek osoby ze 
szczególnymi potrzebami, komunikacji  
z właściwymi komórkami KPP w Suchej 
Beskidzkiej w formie określonej w tym 
wniosku.  
 

- Koordynator ds. zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami   KPP w Suchej 

Beskidzkiej 

 

 
- Naczelnik Wydziału Prewencji KPP          
w Suchej Beskidzkiej 
  
 
 
 
 

 

- St. technika Zespołu ds. Łączności              

i Informatyki KPP w Suchej 

Beskidzkiej 

 

 

 

- Oficer Prasowy KPP w Suchej 

Beskidzkiej 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

- Koordynator ds. zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami  KPP w Suchej Beskidzkiej 

 

 

31.12.2020r.  
za rok 2020, 

 

każdy następny  
rok do 

31 grudnia danego 
roku 

  
Zgodnie  z zakresem 

merytorycznym 

poszczególnych komórek. 

  



 

e/ publikacja na stronie BIP deklaracji 
dostępności, plany działań oraz informacji  
o osobach odpowiedzialnych za realizację ww. 

ustawy; 

 

f/ sporządzenie rocznych raportów 

/sprawozdań z realizacji ww. zadań w terminie 

do 31 grudnia każdego roku, lub jednorazowo 
na konkretny wniosek Koordynatora ds. 

dostępności.  

 
W indywidualnym przypadku, jeżeli Komenda 
Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej i jednostki 
podległe nie jest w stanie, w szczególności ze 
względów technicznych lub prawnych, zapewnić 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
jest zobowiązana zapewnić dostęp alternatywny 
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.                       
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami.  

 
- Oficer Prasowy KPP w Suchej 
Beskidzkiej 
 
 
 

 

- Koordynator ds. zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami KPP w Suchej Beskidzkiej 

 
 
 
 
 

 

Sporządziła: asp.szt. Anna Gąsiorek-Rezler 

Tel. 47 8328 250 


