
 

 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

 

 Strona 1 

                                                                                      WÓJT GMINY KORZENNA 

                                                                                 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr PF.0050.55.2021 

                                                                                 Wójta Gminy Korzenna 

                                                                                  z dnia 24 marca 2021 r. 

 

 

 

KOMPLEKSOWA KONCEPCJA TRANSPORTU OSÓB         

Z POTRZEBĄ WSPARCIA W ZAKRESIE MOBILNOŚCI 

GMINY KORZENNA 

 

GMINA KORZENNA 

KORZENNA, MARZEC 2021 

 

 



 

 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

 

 Strona 2 

                                                                                      WÓJT GMINY KORZENNA 

1.  Wstęp.......................................................................................................................................... 3 

2. Analiza obowiązujących w Gminie Korzenna dokumentów strategicznych i programowych 
dotyczących aktywizacji zawodowej i społecznej oraz transportu mieszkańców, w tym osób z 
potrzebą wsparcia w zakresie mobilności ....................................................................................... 4 

2.1 Dokumenty strategiczne i programowe o charakterze lokalnym dotyczące aktywizacji 

zawodowej i społecznej oraz transportu mieszkańców, w tym osób z potrzebą wsparcia w 
zakresie mobilności obowiązujące w Gminie Korzenna .......................................................... 4 

2.2 Dokumenty strategiczne i programowe o charakterze krajowym dotyczące aktywizacji 
zawodowej i społecznej oraz transportu mieszkańców, w tym osób z potrzebą wsparcia w 
zakresie mobilności do których stosowania i wdrażania jest zobowiązana Gmina Korzenna . 6 

3. Ocena niezaspokojonych potrzeb transportowych osób z potrzebą wsparcia w zakresie 
mobilności; .................................................................................................................................... 10 

3.1 Dane statystyczne i demograficzne dotyczące osób mieszkających na terenie Gminy 
Korzenna z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności ........................................................... 10 

3.2 Lokalizacja i dostępność lokalnych instytucji ................................................................... 18 

4. Opis działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebą wsparcia w zakresie 
mobilności realizowanych obecnie na terenie Gminy Korzenna .................................................. 22 

5. Opis rozwiązań transportowych funkcjonujących na terenie objętym koncepcją skierowanych 
do osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności ..................................................................... 24 

5.1 Położenie, podziały administracyjne, infrastruktura ....................................................... 24 

5.2 Położenie geograficzne .................................................................................................... 25 

5.3 Warunki klimatyczne ........................................................................................................ 26 

5.4 Szlaki komunikacyjne ....................................................................................................... 26 

5.5 Rodzaj i jakość transportu publicznego i niepublicznego na terenie Gminy Korzenna, w 
tym miejsc wykluczonych komunikacyjnie ............................................................................ 27 

5.6 Rodzaj i jakość transportu publicznego i niepublicznego na terenie Gminy Korzenna, w 
tym miejsc wykluczonych komunikacyjnie ............................................................................ 37 

5.7 Połączenia autokarowe działających na terenie operatorów publicznych oraz  
prywatnych ............................................................................................................................ 37 

5.8Istniejące możliwości transportowe na terenie Gminy Korzenna, adresowane do osób z 
potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.............................................................................. 38 

5.9  Wykluczenie komunikacyjne w Gminie Korzenna………………………………………………………..40 

6. Propozycje sposobów zaspokojenia potrzeb transportowych (w tym szczególnie sposób 
organizacji usług) osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. ............................................ 41 

7. Opis powiązania proponowanego sposobu świadczenia usług transportowych dla osób z 
ograniczoną mobilnością z działaniami podejmowanymi na rzecz ich aktywizacji społeczno-

zawodowej i działaniami GK, mającymi na celu poprawę dostępności przestrzeni dla tych osób.
 ....................................................................................................................................................... 51 

 

 

 



 

 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

 

 Strona 3 

                                                                                      WÓJT GMINY KORZENNA 

1. Wstęp 

Celami niniejszego opracowania jest stworzenie modelu transportu osób z potrzebą wsparcia 

w zakresie mobilności dla mieszkańców Gminy Korzenna i zapewnienie: 

- mieszkańcom Gminy Korzenna („GK”) usług transportu indywidualnego (tzw. usługi 

door-to-door) dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności; 

- zwiększenia dostępności do zatrudnienia oraz dostępności do usług publicznych, 

takich jak: usługi opiekuńcze, edukacyjne, zdrowotne oraz umożliwić korzystanie z 

dóbr kultury dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności z terenu GK; 

z wykorzystaniem wsparcia finansowego w ramach projektu „Usługi indywidualnego 

transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8. 
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2. Analiza obowiązujących w Gminie Korzenna dokumentów strategicznych i 
programowych dotyczących aktywizacji zawodowej i społecznej oraz transportu 
mieszkańców, w tym osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności 

2.1 Dokumenty strategiczne i programowe o charakterze lokalnym dotyczące 
aktywizacji zawodowej i społecznej oraz transportu mieszkańców, w tym osób z 
potrzebą wsparcia w zakresie mobilności obowiązujące w Gminie Korzenna 

a) „Strategia Rozwoju Gminy Korzenna na lata 2013-2020” Uchwała Nr XXVIII/248/2013 
Rady Gminy Korzenna z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia „Strategii 
Rozwoju Gminy Korzenna na lata 2013-2020” i wdrożenia systemu monitorowania i 
ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Korzenna na lata 2013-2020 

https://bip.malopolska.pl/ugkorzenna,a,622085,uchwala-nr-xxviii2482013-rady-gminy-korzenna-z-

dnia-12-lutego-2013-roku-w-sprawie-przyjecia-strategi.html 

- Strategia Rozwoju Gminy Korzenna ma służyć długofalowemu procesowi 
wytyczania i osiągania celów JST. Określa ona generalny kierunek, aspiracje i 
priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego GK oraz przedstawia metody i 

narzędzia wdrożeniowe. Zapisy Strategii stanowią determinantę decyzji 
merytorycznych, organizacyjnych i finansowych podejmowanych przez władze 
GK. Dokument jest także odpowiedzią na ustawowy wymóg prowadzenia polityki 
rozwoju w oparciu o Strategię, jak również skuteczną próbę dostosowania się do 
standardów UE. Strategia Rozwoju Gminy Korzenna nie ogranicza się w swych 
zapisach wyłącznie do operacji realizowanych bezpośrednio przez władze GK, ale 
dotyczy całej społeczności lokalnej, tj. wszystkich organizacji, instytucji i 
podmiotów, działających na części bądź całości jej obszaru; 

- Beneficjentami są przede wszystkim wszyscy mieszkańcy tworzący wspólnotę 
Gminy Korzenna; 

- Aktywizacja społeczno-zawodowa i transport mieszkańców są powiązane 

szczególnie z Celem strategicznym 2Dostępność do wysokiej jakości infrastruktury 
i usług społecznych na terenie gminy i zawartymi w nim celami operacyjnymi: 

Celem operacyjnym 2.2 Pielęgnowanie kultury i integracja społeczna 
mieszkańców gminy oraz Celem operacyjnym 2.3 Poprawa jakości i dostępności 
do edukacji na różnym etapie życia. Uwzględniają je w związku z tym Kierunki 
interwencji zawarte w ww. Strategii powiązane z realizacją Celu strategicznego 2: 
Zapewnienie wysokiej jakości opieki zdrowotnej (wysokiej jakości sprzęt 
diagnostyczny i specjaliści); Modernizacja obiektów pełniących funkcje kultury 
(biblioteki, świetlice wiejskie, itp); Prowadzenie efektywnej polityki społecznej 
(prowadzącej do integracji i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem); 
Utworzenie na terenie gminy Zakładu Aktywizacji Zawodowej; Tworzenie 
punktów doradztwa zawodowego i poradnictwa pracy. 

https://bip.malopolska.pl/ugkorzenna,a,622085,uchwala-nr-xxviii2482013-rady-gminy-korzenna-z-dnia-12-lutego-2013-roku-w-sprawie-przyjecia-strategi.html
https://bip.malopolska.pl/ugkorzenna,a,622085,uchwala-nr-xxviii2482013-rady-gminy-korzenna-z-dnia-12-lutego-2013-roku-w-sprawie-przyjecia-strategi.html
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b) „Strategia rozwiązywania problemów społecznych” Uchwała Nr VII/45/2015 Rady 
Gminy Korzenna z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Korzenna na lata 2017-2020 

https://bip.malopolska.pl/ugkorzenna,a,1074027,uchwala-nr-vii452015-rady-gminy-

korzenna-z-dnia-1-czerwca-2015-r-w-sprawie-przyjecia-strategii-rozwi.html 

- Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Korzenna na 
lata 2015 – 2020 jest dokumentem programowym decydującym o 
bezpieczeństwie społecznym mieszkańców Gminy Korzenna ze szczególnym 
uwzględnieniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. W oparciu o wspomnianą Strategię w 
latach 2015 – 2020 jest kształtowana polityka społeczna Gminy Korzenna 
koordynowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej we współpracy z 
Wójtem i Radą Gminy Korzenna oraz partnerami zewnętrznymi, tj. instytucjami 
szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz organizacjami pozarządowymi, 
które swoim zasięgiem działania obejmują obszar Gminy Korzenna i jej 
mieszkańców. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Korzenna 
na lata 2015 – 2020 poprzez sprecyzowanie w niej celów, do których osiągnięcia 
powinno się skutecznie zmierzać, zapewnia efektywną kontynuację obecnej 
polityki społecznej gminy zmodyfikowanej nowymi wyzwaniami i problemami 
społecznymi. 

- Beneficjentami są wszyscy mieszkańcy tworzący wspólnotę Gminy Korzenna ze 
szczególnym uwzględnieniem osób wymagających wsparcia ze strony GK ze 
względu m.in. na stan zdrowia lub podeszły wiek; 

- Aktywizacja społeczno-zawodowa i transport mieszkańców są powiązane 
szczególnie z Celem strategicznym nr 3: Ułatwienie osobom starszym i 
niepełnosprawnym funkcjonowania w środowisku lokalnym i zawartymi w nim 

celami operacyjnymi / kierunkami działań: 1.Tworzenie warunków do aktywizacji 
zawodowej osobom niepełnosprawnym; 2. Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla 

Osób Starszych we współpracy z młodzieżą; 3. Stworzenie warunków do 
aktywizacji społecznej osobom niepełnosprawnym i starszym; 4.Usprawnianie 
osób starszych i zapewnienie im właściwej pomocy i opieki; 6. Tworzenie 

warunków dla rodziny w zapewnianiu opieki osobom starszym i 

niepełnosprawnym dla pozostawienia ich w środowisku naturalnym. 
 

 

https://bip.malopolska.pl/ugkorzenna,a,1074027,uchwala-nr-vii452015-rady-gminy-korzenna-z-dnia-1-czerwca-2015-r-w-sprawie-przyjecia-strategii-rozwi.html
https://bip.malopolska.pl/ugkorzenna,a,1074027,uchwala-nr-vii452015-rady-gminy-korzenna-z-dnia-1-czerwca-2015-r-w-sprawie-przyjecia-strategii-rozwi.html
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2.2 Dokumenty strategiczne i programowe o charakterze krajowym dotyczące 
aktywizacji zawodowej i społecznej oraz transportu mieszkańców, w tym osób z 
potrzebą wsparcia w zakresie mobilności do których stosowania i wdrażania jest 
zobowiązana Gmina Korzenna 

 

a) Rządowy program „Dostępność Plus” 

- Program „Dostępność Plus” przedłożony przez Ministra Inwestycji i Rozwoju został 
przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 17 lipca 2018 r. Jest kompleksowym 

programem mającym zapewnić wieloaspektowe, systemowe i skoordynowane 

działania celem podniesienie jakości i zapewnienie niezależności życia dla osób o 
szczególnych potrzebach, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi 

trudnościami w zakresie mobilności lub percepcji poprzez poprawę dostępności 
przestrzeni publicznej, w tym architektury, transportu, produktów i usług na szeroką 
skalę. 

- Problematyka aktywizacji społeczno-zawodowej i transportu mieszkańców wynika z 

diagnozy problemów w obszarze dostępności transportu osób niepełnosprawnych 
rozumianego jako zbiorowy transport publiczny ale także transport specjalistyczny, 
indywidualny i prywatny. Z ww. diagnozy wynika, iż ze względu na rosnący popyt na 
usługi transportu specjalistycznego związany z rosnącą liczbą osób niesamodzielnych 
w społeczeństwie, podaż usług transportu specjalnego jest niewystarczająca. 
Proponowane działania programowe zawarto m.in. w: 
 Obszarze I Programu „Architektura” - Dostępność budynków, lokali mieszkalnych i 

przestrzeni - np. w Działaniu 1 „Budynki bez barier”, Działaniu3. „Służby 
architektoniczno-budowlane wrażliwe na dostępność”; 

 Obszarze II Programu „Transport” - Dostępność transportu publicznego i 
prywatnego - - np. w Działaniu6. Dostępny transport zbiorowy; 

 Obszarze III Programu „Edukacja” - Dostępność edukacji dla osób z 
niepełnosprawnościami– np. w Działaniu11. Wsparcie edukacji włączającej, 
Działaniu 13. Dostępność w programach kształcenia 

 Obszarze IV Programu „Służba zdrowia” - Dostępność w ochronie zdrowa– np. w 

Działaniu 16. Dostępne usługi medyczne; 

 Obszarze VI Programu: „Usługi” – „Usługi powszechne, e-commerce, mobilność, 
aktywność, komunikacja” – np. w Działaniu 23. „Dostępne usługi społeczne”, 
Działaniu 24. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, Działaniu 25. „Kultura 
bez barier”, Działaniu 26. „Sport, turystyka i rekreacja bez barier”; 

- Beneficjentami są wszyscy mieszkańcy kraju. 

 

b) „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – 

Solidarność” 

- Dokument „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – 

Uczestnictwo – Solidarność” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 października 
2018 r. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację działań zaplanowanych w 
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dokumencie jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem przyjętego 
dokumentu jest podnoszenie jakości życia seniorów poprzez umożliwienie im 
pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa. Kierunki działań mają  uwzględniać rekomendacje Światowej 
Organizacji Zdrowia oraz działania Komisji Europejskiej dotyczące zdrowego i 
aktywnego starzenia. Ministrem odpowiedzialnym za programowanie i 

monitorowanie polityki wobec osób starszych w Polsce jest minister właściwy ds. 
zabezpieczenia społecznego – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 

- Problematykę aktywizacji społeczno-zawodowej i transportu mieszkańców poruszono 

w drodze analizy w Rozdziale II dokumentu: „Sytuacja osób starszych w Polsce”, a w 
Rozdziale III „Obszary dotyczące ogółu osób starszych” zaproponowano podjęcie 
działań likwidujących bariery dla osób starszych dotyczące ogółu osób starszych: 
I. Kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie. 
II. Uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności 
obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej i religijnej. 
III. Tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych 

jako aktywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy, dostosowanych do ich 

możliwości psychofizycznych oraz sytuacji rodzinnej. 
IV. Promocja zdrowia, profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia i 

rehabilitacji. 

V. Zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy i 

zaniedbaniom wobec osób starszych. 

VI. Tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej. 
VII. Działania na rzecz edukacji dla starości (kadry opiekuńcze i medyczne), do 
starości(całe społeczeństwo), przez starość (od najmłodszego pokolenia) oraz edukacja 

w starości (osoby starsze). 

W Rozdziale IV „Obszary uwzględniające działania wobec niesamodzielnych osób 

starszych zaproponowano rozwiązania dla osób starszych niesamodzielnych: 

I. Zmniejszanie skali zależności od innych poprzez ułatwienie dostępu do usług 

wzmacniających samodzielność oraz dostosowanie środowiska zamieszkania do 

możliwości funkcjonalnych niesamodzielnych osób starszych; 
II. Zapewnienie optymalnego dostępu do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych i 

opiekuńczo-pielęgnacyjnych, dostosowanych do potrzeb niesamodzielnych osób 

starszych; 

III. Sieć usług środowiskowych i instytucjonalnych udzielanych niesamodzielnym 

osobom starszym; 

IV. System wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych przez 

instytucje publiczne 

- Beneficjentami są wszystkie osoby starsze w  kraju. 

 

c) Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 

- Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020S została przyjęta 
uchwała nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 
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roku. SRWM jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu 
województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, 

prowadzonej w przestrzeni regionalnej. Celem głównym SRWM jest „Efektywne 
wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego oraz wzrost 
spójności społecznej i przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym i 

europejskim”. Dla osiągnięcia celu głównego SRWM opracowano polityki publiczne 
oparte na siedmiu zasadniczych obszarach aktywności samorządu województwa tj. 
obszarach polityki rozwoju. Dla każdego z siedmiu obszarów polityki rozwoju 

sformułowany został cel strategiczny. 
- Dla polityki społecznej szczególnie istotny jest Obszar 6 „Bezpieczeństwo ekologiczne, 

zdrowotne, i społeczne”. W ramach Obszaru 6 jako cel strategiczny ustalono: Wysoki 
poziom bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski w wymiarze środowiskowym, 
zdrowotnym i społecznym. W celu jego skutecznej realizacji przyjęto poniższe kierunki 
polityki rozwoju: 

 Poprawę bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju 
Małopolski 

 Poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego: profilaktyka i ochrona zdrowia 

 Poprawę bezpieczeństwa społecznego: integrująca polityka społeczna 

 Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym 

- Strategia postępowania w obszarze bezpieczeństwa społecznego opiera się na 
racjonalnej i odpowiedniej do potrzeb polityce społecznej. Podejmowane w tym 
obszarze działania przyczyniać się będą do zapobiegania występowaniu oraz 
niwelowania przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego i ekonomicznego, 
szczególnie wobec takich grup jak: dzieci pochodzące ze środowisk zagrożonych, 
osoby niepełnosprawne, osoby starsze, rodziny wielodzietne. W celu dostosowania 
się do postępujących zmian struktury demograficznej, założono podjęcie działań 
dostosowawczych w obszarze rynku pracy oraz zbudowanie nowej oferty 

specjalistycznych usług adresowanych dla grupy seniorów; 

- Beneficjentami są wszyscy mieszkańcy Województwa Małopolskiego; 

 

d) „Wojewódzki program dotyczący wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i 
przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na 
rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w Województwie Małopolskim na lata 
2014 -2020” przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 
kwietnia 2014 roku 

- Aktywizacja społeczno-zawodowa i transport mieszkańców są powiązane 
szczególnie z Celem nadrzędnym: „Tworzenie warunków integracji społecznej i 
wyrównywania szans niepełnosprawnych mieszkańców Małopolski 
umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” oraz wynikającymi z nich celami 
operacyjnymi: 
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 Cel operacyjny nr 1: Integracja działań podmiotów wspierających osoby 
niepełnosprawne w zakresie rehabilitacji społecznej, integracja społeczna i 
kreowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. 

 Celem operacyjnym nr 2: Zwiększenie aktywności zawodowej osób 
niepełnosprawnych.0 

 Celem operacyjnym nr 3: Wzrost efektywności wsparcia osób 
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej. 

 Celem operacyjnym nr 4:Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w 
dostępie do różnych form kształcenia oraz wsparcie działań na rzecz zwiększenie 
poziomu wykształcenia niepełnosprawnych Małopolan. 

 Celem operacyjnym nr 5:Stworzenie spójnego systemu wsparcia działań na 
rzecz  

- Beneficjentami są wszyscy mieszkańcy Województwa Małopolskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych; 

 

e) Strategia Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego na lata 2011 – 2020 aktualizacja 

- „Strategia Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego na lata 2011 – 2020 aktualizacja” 
została przyjęta w dniu 16 grudnia 2011 r. uchwała nr 128/XI/2011 przez Radę 
Powiatu Nowosądeckiego. Strategia zawiera cele strategiczne rozwoju powiatu 
nowosądeckiego na lata 2011 – 2020. Strategia zawiera trzy cele strategiczne oraz 

przyporządkowane im cele operacyjne. 

- Kluczowy z punktu widzenia prowadzenia polityki społecznej jest cel strategiczny II: 
Rozwój sfery społecznej powiatu poprzez wysoki poziom ochrony zdrowia oraz 
pomocy społecznej, zachowanie bogactwa walorów przyrodniczych i kulturowych 
powiatu oraz likwidację zjawiska bezrobocia. Cele operacyjne przypisane do celu 
strategicznego II to m.in.:  

 Powiat Nowosądecki jako ośrodek edukacji propagujący wysoki poziom 
kształcenia młodzieży oraz mieszkańców powiatu; 

 Sprawnie funkcjonujący system opieki zdrowotnej i społecznej; 
 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych; 
 Przeciwdziałanie bezrobociu; 

- Beneficjentami są wszyscy mieszkańcy Powiatu Nowosądeckiego; 
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3. Ocena niezaspokojonych potrzeb transportowych osób z potrzebą wsparcia w zakresie 
mobilności; 

3.1 Dane statystyczne i demograficzne dotyczące osób mieszkających na terenie Gminy 
Korzenna z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności 

Na 30 czerwca 2020 r liczba mieszkańców gminy wynosiła 14 738 osób. W wieku 

poprodukcyjnym było 2 151 osób, w tym kobiet powyżej 60 roku życia 1 391 a mężczyzn 760. 
Z pomocy społecznej świadczonej przez OPS GK z tytułu niepełnosprawności na 30 czerwca 
2020 r. skorzystało 54 osoby w formie zasiłku okresowego, 48 osób w formie zasiłku stałego 
oraz 273 osoby z zasiłku pielęgnacyjnego (danych tych nie można sumować, gdyż jedna 
osoba mogła korzystać ze wszystkich form pomocy). 

Ośrodek Pomocy Społecznej GK („OPS GK”) nie posiada danych o ilości osób 
niepełnosprawnych na terenie Gminy Korzenna. Również PCPR nie posiada takowych danych. 

OPS GK jest w posiadaniu wyłącznie danych osób, które korzystają z pomocy w ramach 
pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, i z tymi osobami nawiązano kontakt w drodze 

zapytań ankietowych. Liczba osób zainteresowanych korzystaniem z usługi door-to-door 

oraz wyniki badania ankietowego zostały zamieszczone poniżej: 

 

Potrzeba wsparcia w zakresie 

transportu 
Liczba Udział (w %) Udział (w %) 

Tak 65 31,55% 31,55% 

Nie 141 68,45% 68,45% 

SUMA 206 100,00% 100,00% 

 

 

 

31,55% 

68,45% 

Potrzeba wsparcia w zakresie transporu 

Tak Nie
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Podział osób potrzebujących wsparcia 

ze względu na płeć 
Liczba Udział (w %) Udział (w %) 

Kobiety 35 53,85% 53,85% 

Mężczyźni 30 46,15% 46,15% 

SUMA 65 100,00% 100,00% 

 

 

Podział osób potrzebujących wsparcia ze 
względu na miejsce zamieszkania 

Liczba Udział (w %) Udział (w %) 

Bukowiec 3 4,62% 4,62% 

Janczowa 4 6,15% 6,15% 

Koniuszowa 2 3,08% 3,08% 

Korzenna 6 9,23% 9,23% 

Lipnica Wielka 13 20,00% 20,00% 

Łęka 10 15,38% 15,38% 

Łyczana 2 3,08% 3,08% 

Miłkowa 1 1,54% 1,54% 

Mogilno 7 10,77% 10,77% 

Niecew 1 1,54% 1,54% 

Posadowa Mogilska 8 12,31% 12,31% 

Siedlce 3 4,62% 4,62% 

Trzycierz 1 1,54% 1,54% 

Wojnarowa 4 6,15% 6,15% 

SUMA 65 100,00% 12,31% 

 

53,85% 
46,15% 

Podział osób potrzebujących wsparcia w zakresie transportu 
ze względu na płeć 

Kobiety Mężczyźni
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Powody potrzeb w zakresie 

transportu w podziale na płeć 
Kobiety Mężczyźni Udział (w %)kobiety Udział (w %) mężczyźni 

Niepełnosprawność 13 22 23,64% 56,41% 

Podeszły wiek 18 5 32,73% 12,82% 

Stan zdrowia 24 12 43,64% 30,77% 

SUMA 55 39 100,00% 100,00% 
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Potrzeba wsparcia w zakresie transportu wśród kobiet ze względu na wiek 

wiek kobiety za kobiety przeciw kobiety za kobiety przeciw 

18 – 30 lat 2 5 5,71% 7,04% 

31 – 45 lat 1 5 2,86% 7,04% 

 46 – 60 lat 5 12 14,29% 16,90% 

powyżej 60 lat 27 49 77,14% 69,01% 

SUMA 35 71 100,00% 100,00% 
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Powody potrzeb w zakresie transportu w podziale na płeć 

Stan zdrowia
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Potrzeba wsparcia w zakresie transportu wśród mężczyzn ze względu na wiek 

wiek mężczyźni za mężczyźni przeciw mężczyźni za mężczyźni przeciw 

18 – 35 lat 5 23 16,67% 33,82% 

36 – 50 lat 6 11 20,00% 16,18% 

 51 – 65 lat 11 11 36,67% 16,18% 

powyżej 65 lat 8 23 26,67% 33,82% 

SUMA 30 68 100,00% 100,00% 

 

 

Powody potrzeb w zakresie transportu w 

podziale na miejsce zamieszkania 
Niepełnosprawność Podeszły wiek Stan zdrowia suma 

Bukowiec 3 0 0 3 

Janczowa 2 0 2 4 

Koniuszowa 0 1 1 2 

Korzenna 6 1 2 9 

Lipnica Wielka 4 6 12 22 

Łęka 3 6 6 15 

Łyczana 2 0 1 3 

Miłkowa 1 0 0 1 

Mogilno 2 4 4 10 

Niecew 0 1 1 2 

Posadowa Mogilska 7 2 2 11 

Siedlce 2 0 2 4 

Trzycierz 1 0 1 2 

Wojnarowa 2 2 2 6 

SUMA 35 23 36 94 

16,67% 
20,00% 
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26,67% 

33,82% 

16,18% 16,18% 
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Potrzeba wsparcia w zakresie transportu wśród mężczyzn ze względu na wiek 

TAK NIE
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Podział według docelowych miejscowości, do których ankietowani deklarowali potrzebę dotarcia 

Miejscowość\Cel podróży Nowy Sącz Korzenna Tarnów Krynica Stróże Siedlce Miłkowa Paleśnica Paszyn Bobowa Gorlice Mogilno 

Bukowiec 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 

Janczowa 43% 57% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Koniuszowa 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 

Korzenna 56% 11% 11% 11% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Lipnica Wielka 48% 48% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 

Łęka 48% 14% 5% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Łyczana 67% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Miłkowa 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 

Mogilno 54% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 0% 0% 0% 

Niecew 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Posadowa Mogilska 64% 18% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 

Siedlce 75% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Trzycierz 33% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 

Wojnarowa 33% 33% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 
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Rodzaje potrzeb w zakresie 

transportu w podziale na płeć 
Kobiety Mężczyźni Udział (w %)kobiet Udział (w %) mężczyzn 

Edukacja 0 4 0,00% 9,09% 

Usługi zdrowotne 31 27 58,49% 61,36% 

Usługi opiekuńcze 2 4 3,77% 9,09% 

Dobra kultury 11 5 20,75% 11,36% 

Inne: sklep, Dom/Klub 

Seniora, urząd 
9 4 16,98% 9,09% 

SUMA 53 44 100,00% 100,00% 

 

 

 

Częstotliwość potrzeb korzystania z transportu w skali miesiąca 

1 - 5 razy 20 66,67% 

6 - 10 razy 5 16,67% 

11 - 15 razy 2 6,67% 

16 - 20 razy 3 10,00% 
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3.2 Lokalizacja i dostępność lokalnych instytucji 

Lokalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej.  
Pomieszczenia biurowe Ośrodka znajdują się w budynku Urzędu Gminy w Korzennej. 
Budynek usytuowany jest w centrum wsi. W UG występują bariery komunikacyjne- brak 

windy, nie ma drzwi automatycznych, oznaczeń w alfabecie Braille´a i innych oznaczeń 
dotykowych. Jednak w związku z rozpoczynającą się modernizacją budynku UG polegającą na 
rozbudowie, nadbudowie, przebudowie planowana jest budowa windy. Projekt zakłada 

również poprawę informacji i komunikacji wizualnej, inwestycja ta przyczyni się do poprawy 
funkcjonowania dostępności budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

 

Lokalizacja WTZ 

Budynek WTZ dotychczas znajdował się w niewielkiej odległości od centrum Korzennej, 

budynek nie był przystosowany dla osób niepełnosprawnych, nie posiadał windy, w związku 
z tym zajęcia odbywały się na jednym poziomie- dostęp do instytucji i urzędów był dobry. 

Jednak od stycznia 2021 roku Warsztat został przeniesiony do byłej szkoły w Bukowcu 
oddalonej od centrum Korzennej o 10 km, co utrudnia dostęp do urzędów, ośrodka zdrowia 

czy innych instytucji. Nie ma połączeń autokarowych.  

Uczestników dowozi się jednak z całego terenu gminy Korzenna, jak również spoza gminy. 
Pomimo dotychczasowej dobrej lokalizacji dziennie wykonywane były cztery trasy około 300 
km. Po zmianie lokalizacji znacznie zwiększyła się ilość dziennie pokonywanych kilometrów, 
co w rezultacie powoduje bardzo duży wzrost kosztów dowozu uczestników do WTZ 
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Centrum Kultury w Korzennej 

Dwór w Korzennej  

Lokalizacja ; w centrum miejscowości Korzenna, z łatwym dojazdem komunikacją, ułatwienia 
architektoniczne - ograniczone 

- alternatywne w stosunku do schodów metody pokonywania różnic wysokości- brak 

- odpowiednia szerokość przestrzeni komunikacyjnych - tak 

- odpowiednie wysokości elementów wyposażenia - tak  

- drzwi automatyczne - brak  

- poręcze przy schodach, pochylniach itp. - tak 

- oznaczenia w alfabecie Braille’a i inne oznaczenia dotykowe - brak  

- mapy i ścieżki dotykowe - brak  

- inne: uchwyty w łazienkach 

- wysokie krawężniki - brak  

- brak wind. 

 

Dwór w Lipnicy Wielkiej  

Lokalizacja w centrum miejscowości Lipnica Wielka, z łatwym dojazdem komunikacją, 
ułatwienia architektoniczne ; 

- alternatywne w stosunku do schodów metody pokonywania różnic wysokości - 

winda 

- odpowiednia szerokość przestrzeni komunikacyjnych - tak 

- odpowiednie wysokości elementów wyposażenia - tak  

- drzwi automatyczne - brak  

- poręcze przy schodach, pochylniach itp. - tak 

- oznaczenia w alfabecie Braille’a i inne oznaczenia dotykowe - tak 

- mapy i ścieżki dotykowe - tak (nawierzchnia dotykowa) 

- inne. – uchwyty w łazienkach  
- wysokie krawężniki - brak  

 

Dom Kultury w Mogilnie  

Lokalizacja w centrum miejscowości Mogilno (nieopodal Kościoła) z łatwym dojazdem 
komunikacją, ułatwienia  architektoniczne ograniczone  ;  

- alternatywne w stosunku do schodów metody pokonywania różnic wysokości - 

winda 

- odpowiednia szerokość przestrzeni komunikacyjnych - tak 

- odpowiednie wysokości elementów wyposażenia - tak  

- drzwi automatyczne - brak  

- poręcze przy schodach, pochylniach itp. - tak 
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- oznaczenia w alfabecie Braille’a i inne oznaczenia dotykowe - brak  

- mapy i ścieżki dotykowe - brak  

- inne: uchwyty w łazienkach  
- wysokie krawężniki – brak. 

 

Dom Kultur w Siedlcach  

Lokalizacja w centrum miejscowości Siedlce (nieopodal szkoły ) , z łatwym dojazdem 
komunikacją, ułatwienia architektoniczne ograniczone;  

- alternatywne w stosunku do schodów metody pokonywania różnic wysokości; - 

brak 

- odpowiednia szerokość przestrzeni komunikacyjnych - tak 

- odpowiednie wysokości elementów wyposażenia - tak 

- drzwi automatyczne - brak  

- poręcze przy schodach, pochylniach itp. - tak 

- oznaczenia w alfabecie Braille’a i inne oznaczenia dotykowe - brak  

- mapy i ścieżki dotykowe - brak  

- inne: uchwyty w łazienkach 

- wysokie krawężniki: brak  

- brak wind. 

 

Dom Kultury w Jasiennej  

Lokalizacja w centrum miejscowości Jasienna (nieopodal Kościoła), z łatwym dojazdem 
komunikacją, ułatwienia architektoniczne ograniczone;  

- alternatywne w stosunku do schodów metody pokonywania różnic wysokości - 

brak 

- odpowiednia szerokość przestrzeni komunikacyjnych - tak 

- odpowiednie wysokości elementów wyposażenia - tak  

- drzwi automatyczne - brak  

- poręcze przy schodach, pochylniach itp. - tak 

- oznaczenia w alfabecie Braille’a i inne oznaczenia dotykowe - brak  

- mapy i ścieżki dotykowe - brak  

- inne: uchwyty w łazienkach 

- wysokie krawężniki - brak  

- brak wind. 
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Dom Kultury w Wojnarowej  

Lokalizacja ; w centrum miejscowości Wojnarowa (nieopodal Kościoła), z łatwym dojazdem 
komunikacją, ułatwienia architektoniczne ograniczone ; 

- alternatywne w stosunku do schodów metody pokonywania różnic wysokości; - 

brak 

- odpowiednia szerokość przestrzeni komunikacyjnych – tak(zwężenie w 1 miejscu 
przy schodach) 

- odpowiednie wysokości elementów wyposażenia - tak  

- drzwi automatyczne - brak  

- poręcze przy schodach, pochylniach itp. - tak 

- oznaczenia w alfabecie Braille’a i inne oznaczenia dotykowe - brak  

- mapy i ścieżki dotykowe - brak  

- inne - brak 

- wysokie krawężniki - tak 

- brak windy. 
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4. Opis działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebą wsparcia w 
zakresie mobilności realizowanych obecnie na terenie Gminy Korzenna 

 W ramach projektu „Rozwój pomocy społecznej” prowadzone jest doradztwo 
zawodowe poradnictwo prawne i psychologiczne. Beneficjentami projektu są klienci 
OPS GK oraz osoby, które wymagają wsparcia i pomocy prawno-psychologicznej w 

związku z różnymi sytuacjami. W 2019 w okresie od 1 lutego 2019 r do 30 listopada 
2019 r. program nakierowany był tylko na klientów z zewnątrz. W ramach porad 

prawnych zatrudniony był prawnik na 4 godziny miesięcznie. W całym okresie 
udzielił 137 porad oraz psycholog zatrudniony był w ilości 4 godzin miesięcznie. 
Udzielił wsparcia psychologicznego w ilości 63 porad 16 rodzinom w tym 5 dzieciom. 
W ramach tego projektu rozszerzone były usługi opiekuńcze dla osób starszych i 
niepełnosprawnych. Pomoc ta wzmocniła aktywność i samodzielność tych osób w 
codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania. W 2020 roku w ramach 

programu prowadzone jest nadal poradnictwo prawne i psychologiczne dla klientów 
pomocy społecznej. Ponadto beneficjentami są pracownicy Ośrodka, dla których 
prowadzone jest doradztwo zawodowe i prawne. 

 

 W 2019 r. utworzony został i rozpoczął Działalność Dzienny Dom „Senior+” w 

Mogilnie, a w 2020 r. rozpoczął działalność Klub „Senior +” w Siedlcach: 

- W ramach działalności Dziennego Domu „Senior+”, wsparciem objęte są osoby 
nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Dzienny 
Dom „Senior+” jest placówką ogólnodostępną dla mieszkańców Gminy 
Korzenna. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 
Wsparciem objętych zostało 15 osób, którym umożliwiono korzystanie z oferty 
na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także 
usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i 
opiekuńczej. Ponadto działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior +” polega na 

realizacji dla uczestników podstawowych usług mających na celu udzielanie 
pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego 

gorącego posiłku w ciągu dnia oraz innych usług wspomagających, 

dostosowanych do potrzeb seniorów. W celu aktywizacji i integracji seniorów 
na ich rzecz są świadczone w szczególności: usługi w zakresie aktywności 
ruchowej lub kinezyterapii (minimum raz w tygodniu) np. ćwiczenia 
gimnastyczne, zajęcia taneczne, joga. Zajęcia z zakresu aktywności ruchowej lub 
kinezyterapii są realizowane w małych grupach lub indywidualnie.  

- Klub „Senior+ działa  trzy razy w tygodniu: wtorek, środa, czwartek w godzinach 
od 15.00 – do 20.00. Wsparciem objętych jest 20 osób. Działalność klubu jest 
podobna jak w Dziennym Domu.  
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Realizacja zadania pn. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior ”została zlecona 
organizacji pozarządowej „Mogilskie Cisy” w Mogilnie natomiast Prowadzenie Klubu 

„Senior+” zlecono Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlcach. Uczestnicy 

w własnym zakresie docierają do Domu/Klubu „ Senior+”.  Nie ma zapewnionego 
transportu. 

Obecnie z uwagi na rozprzestrzenianie się COVID-019 poleceniem Wojewody 

powyższa działalność została zawieszona. 
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5. Opis rozwiązań transportowych funkcjonujących na terenie objętym koncepcją 
skierowanych do osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności 

 

5.1 Położenie, podziały administracyjne, infrastruktura 

Korzenna jest od 1 stycznia 1973 r. gminą wiejską leżącą obecnie w administracyjnych 
granicach powiatu nowosądeckiego i województwa małopolskiego. W okresie wcześniejszym 
(w latach 1975-1998) Gmina Korzenna należała do województwa nowosądeckiego. Siedzibą 
gminy jest Korzenna. W skład gminy wchodzi 16 sołectw: Bukowiec, Janczowa, Jasienna, 
Koniuszowa, Korzenna, Lipnica Wielka, Łyczana, Łęka, Miłkowa, Mogilno, Niecew, Posadowa 
Mogilska, Siedlce, Słowikowa, Trzycierz, Wojnarowa.  

Mapa nr 1 – gmina Korzenna w podziale na sołectwa, 

 

Źródło: strona WWW gminy Korzenna 

Obszar gminy wynosi 106,78 km², co stanowi 6,9% ogólnej powierzchni powiatu 
nowosądeckiego i 0,7% powierzchni województwa małopolskiego. Gmina sąsiaduje z 
gminami Bobowa, Chełmiec, Ciężkowice, Grybów i Zakliczyn. 

Typ zabudowy większości obszaru gmin ma charakter typowy dla gmin wiejskich, przy czym 
na terenie jednej z miejscowości (Korzenna) występuje obszar zabudowy miejskiej luźnej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_wiejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_1975%E2%80%931998
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_nowos%C4%85deckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Korzenna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bobowa_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Che%C5%82miec_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%99%C5%BCkowice_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gryb%C3%B3w_(gmina_wiejska)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakliczyn_(gmina)
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Mapa nr 2 Obszar zabudowy miejskiej na terenie gminy Korzenna 

 

 zabudowa miejska zwarta Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 zabudowa miejska luźna 

 

5.2 Położenie geograficzne 

Zgodnie z systemem regionalizacji fizycznogeograficznej w układzie dziesiętnym gmina 
Korzenna jest położona w prowincji 51: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem, w podprowincji 
513: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie. Zgodnie z ww. regionalizacją przyjętą przez J. 
Kondrackiego gmina Korzenna jest zaliczana do Pogórza Środkowobeskidzkiego będącego 
pasmem wzgórz i kotlin śródgórskich z przeważającym przedziałem wysokościowym od 300 
do 500 m n.p.m. oraz kilkoma pasmami wyższymi. Jest to obszar o powierzchni ok. 6,4 tys. 

km
2
 zamieszkiwany przez ok. 830 tys. ludzi. W obszarze Pogórza Środkowobeskidzkiego 

wyróżnia się 9 mezoregionów, w tym Pogórze Rożnowskie (wg klasyfikacji 51.61) na terenie 
którego jest położona gmina Korzenna. Powierzchnia Pogórza Rożnowskiego wynosi ok. 800 
km2. Pogórze Rożnowskie jest zlokalizowane na północny wschód od Kotliny Sądeckiej, jego 
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urzeźbienie jest urozmaicone, a wierzchowiny na działach wodnych przekraczają 500 m 
n.p.m. Lasy występują na bardziej stromych zboczach dolin i niektórych garbach wyżynnych. 

 

5.3 Warunki klimatyczne 

Obszar gminy Korzenna zaliczany jest do karpackiego regionu klimatycznego Polski, przeważają tutaj 

wiatry zachodnie (występują całorocznie z pewną przewagą w okresie letnim) i południowe 

(najczęściej w okresie zimowym).Średnie roczne temperatury powietrza mieszczą się w przedziale od 

7o do 8o C, średnio 240 – 250 dni w ciągu roku stanowią dni ciepłe (z temperaturą minimalną 

powietrza powyżej 0o C. Przyjmuje się, że okres wegetacyjny wynosi około 220 dni w roku, średnie 

roczne sumy opadów notowane wynoszą do 800 mm. 

5.4 Szlaki komunikacyjne 

Przez gminę Korzenna przechodzą drogi gminne o długości około 307 km i drogi powiatowe o 
długości 63,04 km. Brak dróg wojewódzkich. Łączna liczba dróg administrowanych przez 
Gminę Korzenna wynosi 402.  

 

Tabela 11: Drogi powiatowe w gminie Korzenna 

Nr drogi Nazwa drogi Długość drogi (km) 

Nr 1561K Sienna - Siedlce 7,67 

Nr 1562K Podole Górowa - Łęka 11,31 

Nr 1563K Korzenna – Janczowa - Miłkowa 6,60 

Nr 1564K Korzenna – Jasienica - Przydonica 9,107 

Nr 1565K Niecew – Podole - Górowa 12,455 

Nr 1566K Lipnica Wielka - Bukowiec 4,50 

Nr 1567K Nowy Sącz – Wojnarowa - Wilczyska 19,747 

Nr 1568K Łęka – Koniuszowa - Mogilno 3,667 

Nr 1569K Korzenna - Krużlowa 4,536 

Nr 1570K Paszyn – Mogilno - Krużlowa 10,466 

Nr 1571K Ptaszkowa - Wojnarowa 10,290 

Źródło: powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu 
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Gmina Korzenna posiada 111,408 km dróg o nawierzchni ulepszonej bitumicznej, 45,784 km 

o nawierzchni ulepszonej betonowej, 114,848 km dróg o nawierzchni gruntowej 
wzmocnionej żwirem, natomiast drogi o nawierzchni gruntowej naturalnej stanowią 34,960 
km. Znaczną część dróg, prawie 50%, na terenie Gminy Korzenna stanowią drogi o 
nawierzchni gruntowej (wzmocnionej i naturalnej). 

Gmina Korzenna pod względem gęstości dróg zajmuje 7 miejsce pośród gmin wiejskich 
powiatu nowosądeckiego. Gmina posiada także 23 mosty, w tym 22 o konstrukcji 
żelbetonowej oraz jeden most 15-metrowy o konstrukcji stalowej. 

 

Połączenia drogowe Gminy: 

 z drogą wojewódzką nr 981 Gromnik – Krzyżówka przez drogę powiatową nr 25313, 
 z drogą wojewódzką nr 975 Zakliczyn – Dąbrowa przez drogi powiatowe nr 25307, 

25308, 25311, 

 z drogą krajową nr 28 Wadowice – Przemyśl przez drogę powiatową nr 25315. 

 

5.5 Rodzaj i jakość transportu publicznego i niepublicznego na terenie Gminy Korzenna, 
w tym miejsc wykluczonych komunikacyjnie 

Zgodnie z definicją publicznego transportu zbiorowego (zawartą w Ustawie z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym) rozumianego jako: „powszechnie dostępny 
regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii 
komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej”, takowy transport jest 

zorganizowany na terenie Gminy Korzenna tylko przez dwóch prywatnych przewoźników: 

a) MARPOL W. Małek R. Małek sp.j.; Jelna 32, 33-318 Gródek n/Dunajcem. Kursy 

realizowane na terenie Gminy Korzenna wraz ze szczegółowym rozkładem jazdy są 
przedstawione poniżej. 
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Nowy Sącz » Miłkowa » Nowy Sącz: przez Librantową, Siedlce, Słowikową, Jelną, Sienną, Lipie, Gródek n/D, Podole, Przydonicę. 
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Nowy Sącz » Miłkowa » Nowy Sączprzez: Dąbrową, Sienną, Lipie, Gródek n/D,Podole, Przydonicę 
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Nowy Sącz » Miłkowa » Nowy Sącz przez: Librantową, Łękę, Trzycierz, Korzenną, Łyczaną, Janczową. 
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Nowy Sącz » Wojnarowa » Nowy Sącz przez: Librantową, Łękę, Korzenną, Niecew 
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a) P.P.H.U Bulanda Krzysztof Lipnica Wielka 326, 33-323 Lipnica Wielka. Kursy 

realizowane na terenie Gminy Korzenna wraz ze szczegółowym rozkładem jazdy są 
przedstawione poniżej. 
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5.6 Rodzaj i jakość transportu publicznego i niepublicznego na terenie Gminy Korzenna, 
w tym miejsc wykluczonych komunikacyjnie 

Do realizacji przewozów osobowych są wykorzystywane autobusy (na głównych liniach z 
większą liczbą pasażerów) i małe busy pasażerskie dostosowane do przewozów osobowych 
(linie o mniejszej popularności). Tabor użytkowany przez ww. przewoźników nie dysponuje 

rozwiązaniami ułatwiającymi korzystanie niego przez osoby z niepełnosprawnością ruchową 
(brak autobusów / busów niskopodłogowych oraz wyposażonych w windy dla wózków 
inwalidzkich). 

Linie autobusowe realizowane są na drogach powiatowych i niektórych, ważniejszych 
drogach gminnych. Ze względu na specyfikę Gminy Korzenna (duże rozproszenie zabudowy 
mieszkalnej) oraz brak przystosowania bocznych dróg dojazdowych do przejazdu autobusów 
lub busów (zbyt wąskie -brak możliwości ulokowania tam przystanków lub miejsc 

postojowych) część obszaru GK nie jest obsługiwana przez publiczny transport zbiorowy. 

Mieszkańcy są zmuszeni do korzystania z prywatnych samochodów – często organizując (ze 
względu na oszczędność) wspólne przejazdy samochodami osobowymi.  

 

5.7 Połączenia autokarowe działających na terenie operatorów publicznych oraz 
prywatnych 

 

Na terenie Gminy Korzenna nie ma połączeń autokarowych operatorów publicznych (np. PKS 

czy komunikacja miejska). Nie jest zapewniona w związku z powyższym dostępność 
komunikacji dla osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności w zakresie 
następujących udogodnień: 

- miejsca na wózki inwalidzkie, 
- odpowiednie drzwi, 

- możliwość przemieszczania się na terenie infrastruktury dworcowej (brak dworców na 
terenie GK), 

- informacje dla pasażerów, 
- poręcze, 
- urządzenia wspomagające wsiadanie (autobusy rozkładanymi podjazdami), 
-  odpowiednia informacja dźwiękowa i wizualna. 

Nie są dostępne miejsca postojowe / przystanki dla osób z dysfunkcją ruchu, słuchu i 
wzroku. 
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5.8 Istniejące możliwości transportowe na terenie Gminy Korzenna, adresowane do osób 
z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności 

 

 Na terenie GK działa zorganizowany transport publiczny realizowany przez 
przewoźników prywatnych, natomiast wzmiankowani przewoźnicy nie posiadają 
autobusów i busów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych jak i miejsc 
na wózki inwalidzkie. Istniejące przystanki oraz miejsca postojowe na terenie GK nie 
spełniają standardów dostępności dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności 
w odniesieniu do dostępności architektonicznej, dźwiękowej i wizualnej. 
 

 

 Dowóz uczestników do warsztatu terapii zajęciowej 
- Realizowany jest we własnym zakresie samochodem zakupionym w 2016 roku z 

dofinansowania PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” – Obszar D oraz transport zlecony podmiotowi zewnętrznemu. 
Koszt dowozu finansowany jest ze środków PFRON. 

- z transportu mogą korzystać tylko uczestnicy WTZ, 
- do dyspozycji jest  VW transporter 9 osobowy 

- jest  przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych – rozkładane szyny. 
- nie ma możliwości skorzystania z posiadanego samochodu na inne dodatkowe 

przejazdy. 

 

 Dowóz uczniów do szkół  
- W roku szkolnym 2019/2020 obowiązkiem  gminy było zapewnienie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu 
środkami komunikacji publicznej, jeżeli:  
a) droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, 

przekraczała odległości: 
 3 km  w przypadku  uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 
 4 km w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych, 

b) droga dziecka pięcioletniego i sześcioletniego z domu do publicznego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej 
przekraczała 3 km. 
 

- Ponadto obowiązkiem gminy było: 
a) zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim 

oraz dzieciom odroczonym od spełniania obowiązku szkolnego 
bezpłatnego transportu i opieki              w czasie przewozu do najbliższego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy 

wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego 

albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych 
w umowie  zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie 
zapewniają  rodzice,  
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b) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki 
w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z 
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do 
najbliższej szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej), do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy  21. rok życia, 

c) zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu głębokim, z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 

z niepełnosprawności  jest niepełnosprawność  intelektualna, bezpłatnego 
i opieki w czasie przewozu do ośrodka  rewalidacyjno- wychowawczego, 

do końca roku szkolnego  w roku kalendarzowym, w którym kończą: 
 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność  intelektualna, 

  25.  rok  życia - w przypadku  uczestników zajęć rewalidacyjno - 

wychowawczych, 

d) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 2 i 3,oraz jego 

opiekuna do szkoły  lub ośrodka  na zasadach określonych w umowie 
zawartej miedzy wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają  
rodzice. 

 

- W roku szkolnym 2019/2020 obowiązek gminy w zakresie dowozu uczniów do 
szkół realizowany był poprzez: 

a) dowóz do szkół własnym autobusem szkolnym  (rok produkcji 2008) wraz z 
zapewnieniem  opieki, 

b) dowóz do szkoły 1 ucznia niepełnosprawnego własnym samochodem 
osobowym GK (rok produkcji 2006) wraz z zapewnieniem  opieki. Samochód 
jest przystosowany do przewozu osób na wózkach , do którego wózek wjeżdża 
po szynach i jest zabezpieczony wg czteropunktowego zabezpieczenia wózka. 

c) dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki zlecony 
przedsiębiorcy wyłonionemu w drodze przetargu. Realizowany przez firmę 
F.P.H.U. ,,MRÓZ” Agata Mróz 33-322 Korzenna 71 (14 uczniów 
niepełnosprawnych), 

d) zwrot kosztów przejazdu  uczniów  niepełnosprawnych oraz ich  opiekunów na 
zasadach określonych  w umowie zawartej z rodzicami (16  uczniów  
niepełnosprawnych), 

e) dowóz wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu poprzez zakup przez  

gminę biletów miesięcznych dla uczniów. 
f) zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. 

 

- Od 1 września 2020 roku planowany jest: 
a) dowóz do szkół własnym autobusem szkolnym  (rok produkcji 2008) wraz z 

zapewnieniem  opieki, 
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b) dowóz do szkoły 2 uczniów niepełnosprawnych własnym samochodem 
osobowym GK ( rok produkcji 2006) wraz z zapewnieniem  opieki. Samochód jest 
przystosowany do przewozu osób na wózkach , do którego wózek wjeżdża po 

szynach i jest zabezpieczony wg czteropunktowego zabezpieczenia wózka. 
c) dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki zlecony 

przedsiębiorcy wyłonionemu w drodze przetargu ( 16 uczniów 
niepełnosprawnych), 

d) zwrot kosztów przejazdu  uczniów  niepełnosprawnych oraz ich  opiekunów na 
zasadach określonych  w umowie zawartej z rodzicami (13  uczniów  
niepełnosprawnych). 

e) dowóz wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu poprzez zakup przez  
gminę biletów miesięcznych dla uczniów. 

f) zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.  

 

 

5.9 Wykluczenie komunikacyjne w Gminie Korzenna 

 

Miejscowości w Gminie Korzenna, do których bardzo rzadko dociera komunikacja 
publiczna lub prywatna: 

- Bukowiec, 

- Jasienna, 

- Posadowa Mogilska, 

- Siedlce, 

- Miłkowa, 
- Słowikowa. 
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6. Propozycje sposobów zaspokojenia potrzeb transportowych (w tym szczególnie 
sposób organizacji usług) osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. 

GK celem rozwiązania problemów transportowych osób niepełnosprawnych z obszaru gminy 
Korzenna, zaplanowała uruchomienie usług door-to-door poprawiających dostępność 
transportową i w konsekwencji zwiększających aktywizację społeczno-zawodową 
mieszkańców GK: 

- osób z niepełnosprawnościami oraz 

- osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności ze względu m.in. na starszy wiek czy 
stan zdrowia. 

Ze względu na słabość istniejącego publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy 
Korzenna (zorganizowany transport publiczny działający na terenie GK realizowany przez 
przewoźników prywatnych nie dysponuje autobusami / busami dostosowanymi do przewozu 
osób niepełnosprawnych jak i miejscami na wózki inwalidzkie, a istniejące przystanki i miejsca 
postojowe na terenie GK nie spełniają standardów dostępności dla osób z potrzebą wsparcia 
w zakresie mobilności w odniesieniu do dostępności architektonicznej, dźwiękowej i 
wizualnej) oraz w związku z bardzo niską pozycją Gminy Korzenna w rankingu "Najbogatsze i 

najbiedniejsze gminy na 2020 r." (https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/oto-

wskazniki-dochodow-podatkowych-gmin-powiatow-i-wojewodztw-na-2020-r,135545.html) - 

Gmina Korzenna znajduje się na 2443 miejscu wśród wszystkich 2477 gmin w Polsce (35 
miejsce od końca). Ww. ranking jest tworzony w oparciu o wyliczenie dochodu podatkowego 
na 1 mieszkańca gminy. Średni dochód podatkowy dla wszystkich gmin w kraju oszacowano 
na ten rok na kwotę: 1 956,15 zł, dla GK wyniósł on zaledwie 656,56 zł. 

Proponowany model usług transportowych przewozowych dla osób z niepełnosprawnościami  
/ w podeszłym wieku / z problemami zdrowotnymi zakłada wykonywanie ich za pomocą 
minibusa przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Pojazdy ten 

powinien posiadać specjalną homologację i spełniać warunki do przewozu osób zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

Warunki i zakres dostosowania minibusu do realizowania usług transportowych door-to-

door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności obejmują: 

a) dopuszczenie do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 
drogowym; 

b) możliwość przewożenia maksymalnie 9 osób;  

c) przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej 
osoby na wózku inwalidzkim; 

d) instalację najazdu dla wózka inwalidzkiego, 

e) wyposażenie w dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające 
bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zgodne z 
normą ISO 10542-2; 

https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/oto-wskazniki-dochodow-podatkowych-gmin-powiatow-i-wojewodztw-na-2020-r,135545.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/oto-wskazniki-dochodow-podatkowych-gmin-powiatow-i-wojewodztw-na-2020-r,135545.html
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f) fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa;  

g) dodatkowe uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób 
z pojazdu; 

h) pojazd powinien być wyposażone w atestowaną platformę najazdową o udźwigu 
min 300 kg; 

i) drzwi boczne przesuwne z jednej strony pojazdu; 

j) klimatyzację; 

k) przestrzeń pasażerską o wysokości min. 135 cm, 

l) oznaczenie progów kolorami kontrastowymi. 

 

W okresie trwania projektu tj. w okresie realizacji oraz jego trwałości nie będą pobierane 
opłaty od użytkowników za usługę transportową door to door. 

GK założyła następujące zasady i kryteria dostępu do usługi transportowej door to door: 

1. Zakres i sposób gromadzenia danych 

a. Każdy/każda z użytkowników/użytkowniczek musi zostać 

poinformowany/poinformowana o celu i zakresie gromadzonych danych 

osobowych oraz o administratorze tych danych – zgodnie z przepisami 

wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1781).  

b) Zakres gromadzonych danych osobowych obejmuje co najmniej: 

- imię i nazwisko odbiorcy usługi,  

- wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności uzasadniającej skorzystanie z 

usługi (np. niepełnosprawność lub inne), 

- wiek oraz płeć użytkownika/użytkowniczki, 

- cel podróży (tj. jedna z opcji określonych w Regulaminie) i przypisanie celu podróży 

do możliwych form aktywizacji społeczno-zawodowej/usług aktywnej integracji. 
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GK samodzielnie będzie zbierać dane pozwalające na ocenę racjonalności i efektywności 

realizowanych przejazdów w ramach usługi transportowej door-to-door, w szczególności przy 

użyciu prostego narzędzia informatycznego opartego na popularnych i dostępnych 

programach bazodanowych (np. Excel). Szczegółowy zakres i sposób zbierania danych 

jednostka samorządu terytorialnego dopasuje do swoich potrzeb i możliwości w tym 

zakresie.  

c) Zakres zbieranych danych będzie uwzględniał co najmniej następujące elementy: 

- liczba użytkowników/użytkowniczek usług door-to-door (rocznie, miesięcznie), 

- liczba kursów dziennie / miesięcznie,  

- liczba zrealizowanych kursów, 

- czas przejazdu, czas oczekiwania na użytkownika/użytkowniczkę, czas postoju bez 

realizacji żadnej usługi, 

- częstotliwość kursów w poszczególne dni tygodnia wraz z dookreśleniem najbardziej 

popularnych godzin przejazdu, 

- liczba i powody odmów wykonania usługi transportowej przez JST lub wykonawcę 

usługi, 

- liczba odwołań/rezygnacji z usługi, 

- określenie celu podróży, 

- określenie najbardziej popularnych miejsc docelowych przejazdów. 

Powyższe dane będą zbierane wyłącznie do celów statystycznych, sprawozdawczych 

i analitycznych, z wyłączeniem danych konkretnych osób. Nie będzie więc potrzeby 

stosowania narzędzi ochrony danych osobowych. Sposób zbierania danych powinien 

pozwalać na analizę usług transportowych door-to-door w kontekście efektywnego czasu 

przejazdów oraz analiz w układzie dziennym (średnia na jeden dzień, 

najbardziej/najmniej popularne dni tygodnia), miesięcznym, kwartalnym i rocznym. 
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2. Sposób i forma realizacji usługi transportowej door-to-door 

a) Zakres usługi:  

- Usługa indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie 

mobilności będzie obejmować pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub 

innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. 

- Założono sytuacje, w których z transportu korzystać będzie w tym samym 

czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu - kilka osób uprawnionych jadąc 

z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z 

kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem. 

- Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności mająca kłopoty w 

samodzielnym poruszaniu, może korzystać z usługi transportowej wraz z 

opiekunem / opiekunką lub asystentem / asystentką osoby  z 

niepełnosprawnościami. W takiej sytuacji opiekun/opiekunka takiej osoby ma 

prawo do przejazdu bezpłatnego tylko w ramach usługi świadczonej dla 

użytkownika / użytkowniczki. Podobne rozwiązanie powinno być przewidziane 

dla osoby zależnej od użytkownika / użytkowniczki. 

- Dopuszczalny będzie również bezpłatny przejazd psa asystującego. 

b) Kompetencje i umiejętności kierowcy minibusa, który będzie pomagał osobom z 

potrzebą wsparcia w zakresie mobilności: 

- dostosowane do specyfiki użytkowników/użytkowniczek z potrzebami 

wsparcia w zakresie mobilności 

- ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

3. Zasięg terytorialny usługi transportowej door-to-door: 

- Miasto na prawach powiatu Nowy Sącz 

- Gmina Korzenna 

- Gmina Chełmiec, 

- Gmina Grybów. 

4. Usługi transportowe door-to-door będą realizowane nieodpłatnie w okresie trwałości 

projektu. 
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5. W ramach modelu zaplanowano, iż minibus będzie dostosowany do przewozu osób 

na wózkach inwalidzkich, a na wyposażeniu pojazdu będzie wózek dla osób z 

niepełnosprawnościami. Pojazd wykorzystywane w ramach usługi transportowej 

door-to-door będzie odpowiednio dodatkowo oznaczony, co najmniej: znakiem 

stosowanym powszechnie przez osoby niepełnosprawne oraz numerem telefonu, 

adresem e-mail, pod którymi przyjmowane będą zgłoszenia oraz o podmiocie i źródle 

finansowania usługi transportowej door-to-door.  

 

6. W modelu realizacji usługi transportowej door-to-door założono zatrudnienie  

pracowników na podstawie umów o pracę: 

a) Pracownika administracyjno– biurowego – dwie osoby po ½ etatu – zakres 

obowiązków: przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń zapotrzebowania na usługę 

transportową door-to-door, planowanie tras przejazdów minibusa w ramach 

realizacji usługi transportowej door-to-door, rozliczanie kart drogowych, 

nadzorowanie pracy kierowcy. 

b) Kierowcę minibusa na 1 pełny etat – zakres obowiązków: realizacja dowozów 

osób korzystających z usługi transportowej door-to-door, służenie pomocą i 

sprawowanie opieki nad przewożonymi pasażerami, utrzymywanie w czystości 

minibusa, nadzorowanie przeglądów serwisowych i ewentualnych napraw. 

7. Sposób zamawiania usługi transportowej door-to-door przez 

użytkowników/użytkowniczki będzie przeznaczony dla różnych rodzajów 

niepełnosprawności oraz potrzeb w zakresie wsparcia w mobilności. Sposób 

zamawiania usługi będzie maksymalnie uproszczony i łatwo dostępny dla 

użytkowników/użytkowniczek (z wykorzystaniem zgłoszeń telefonicznych i/lub e-

mailowych i/lub pisemnych). Kanały komunikacji użytkowników/użytkowniczek usług 

chcących zamówić usługę door-to-door będą uwzględniały potrzeby osób z różnymi 

niepełnosprawnościami: narządu ruchu, wzroku i słuchu. Na stronie internetowej GK 

będą dostępne: 

- numer telefonu, pod którym można zamawiać usługę transportową door-to-door 
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z informacją, w jakie dni i w jakich godzinach będzie on czynny, możliwy też 

powinien być kontakt poprzez sms; 

- adres e-mail, na który można zgłaszać zamówienie wraz z informacją zwrotną 

potwierdzającą otrzymanie wiadomości; 

- informacja o możliwości zamówienia usługi za pośrednictwem formularza na 

stronie internetowej (zgodnej z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - Dz. 

U. 2019 poz. 848) jednostki i/lub wykonawcy usług z zachowaniem odpowiedniej 

wielkości liter oraz kontrastu, z informacją zwrotną do 

użytkownika/użytkowniczki o skutecznym przesłaniu formularza; 

- informacja o możliwości złożenia prostego pisma (formularza) do UG lub 

wykonawcy usługi transportowej door-to-door; 

- informacja o możliwości zamówienia usługi osobiście w JST lub u wykonawcy 

usługi transportowej; 

- termin, w jakim użytkownik/użytkowniczka otrzyma odpowiedź na swoje 

zgłoszenie. 

8. Zakres danych, jakie należy podawać przy zamówieniu usługi transportu door-to-door. 

Podawane przez użytkownika/użytkowniczkę dane powinny obejmować co najmniej: 

- imię i nazwisko osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności; 

- wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności uzasadniającej skorzystanie z 

usługi; 

- dokładny adres docelowy; 

- cel podróży; 

- proponowaną godzinę podstawienia samochodu oraz godzinę powrotu; 

- wskazanie czy użytkownik/użytkowniczka potrzebuje pomocy w dotarciu 

z mieszkania do pojazdu; 

- dane kontaktowe w celu potwierdzenia zamówienia usługi. 

9. Akcja informacyjna promująca możliwość skorzystania z usługi transportowej door-to-

door. 
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GK przeprowadzi po uzyskaniu finansowania, akcję informacyjną z wykorzystaniem 

własnych narzędzi komunikacji (strona internetowa, media samorządowe itp.), 

jak i poprzez wykorzystanie lokalnych instytucji kultury, szkół, parafii. W komunikacji z 

potencjalnymi odbiorcami usługi GK używać będzie narzędzi uwzględniających 

potrzebę docierania do osób z niepełnosprawnością wzroku / słuchu / ograniczonym 

postrzeganiem, m.in. poprzez odpowiednio skonstruowane formularze na stronie 

internetowej zgodnej z przepisami dotyczącymi dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (wielkość liter, kontrast), 

sposób formułowania informacji (przejrzysty język, użycie elementów graficznych). GK 

wdroży odpowiednie narzędzia komunikacji i współpracy z lokalnymi instytucjami, 

które pozwolą jej z jednej strony dotrzeć do użytkowników/ użytkowniczek, a z drugiej 

strony pozwolą na pozyskanie od tych instytucji informacji o ocenie usług i o potrzebie 

ewentualnych modyfikacji zasad świadczenia usług. 

GK skieruje komunikat o usługach transportowych door-to-door w szczególności do: 

- lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się osobami  
z niepełnosprawnościami i seniorami, 

- instytucji zajmujących się aktywizacją społeczno-zawodową, 

- parafii, 

- ośrodków pomocy społecznej, 

- powiatowych centrów pomocy rodzinie, 

- szkół, 

- lokalnych mediów, 

- sołtysów, 

- potencjalnych pracodawców na lokalnym rynku pracy. 

GK będzie weryfikować skuteczność dotarcia z komunikatem o usłudze door-to-door - w 

momencie zgłaszania się odbiorcy usług z zamówieniem, GK będzie uzyskiwała informację 
skąd użytkownik/użytkowniczka dowiedział /dowiedziała się o usłudze door-to-door. 

Zbiorcze dane będą analizowane w ramach systemu monitoringu i kontroli jakości. 

10. Regulamin świadczenia usług transportowych door-to-door: 

a) Definicja usługi transportowej door-to-door i opis przyjętego wariantu (modelu) 

jej wykonywania 
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Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z 
potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania 
lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Jako usługę 
indywidualnego transportu rozumie się również sytuacje, w których z transportu korzysta w 
tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych jadąc z 
jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do 
wspólnego miejsca docelowego i z powrotem. 

b) Określenie potencjalnych użytkowników i użytkowniczek usługi. 

Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności mająca kłopoty w samodzielnym 
poruszaniu, może korzystać z usługi transportowej wraz z opiekunem / opiekunką lub 
asystentem / asystentką osoby  z niepełnosprawnościami. W takiej sytuacji 
opiekun/opiekunka takiej osoby ma prawo do przejazdu bezpłatnego tylko w ramach usługi 
świadczonej dla użytkownika / użytkowniczki. Podobne rozwiązanie powinno być 
przewidziane dla osoby zależnej od użytkownika / użytkowniczki. Dopuszczalny będzie 
również bezpłatny przejazd psa asystującego. 

c) Sposób realizacji usługi door-to-door. 

Usługa indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będzie 
obejmować pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w 
dotarciu do miejsca docelowego. Zasięg terytorialny usługi transportowej door-to-door 

będzie obejmował: Miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, Gminę Korzenna, Gminę 
Chełmiec, Gminę Grybów. Usługi transportowe door-to-door będą realizowane nieodpłatnie 
w okresie realizacji oraz trwałości projektu. 

d) Wymogi w zakresie używanych środków transportu i bezpieczeństwa przewozu. 

Kompetencje i umiejętności kierowcy minibusa, który będzie pomagał osobom z potrzebą 
wsparcia w zakresie mobilności będą dostosowane do specyfiki użytkowników / 
użytkowniczek z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. Kierowca będzie miał 
ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

 

Minibus będzie dostosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, a na wyposażeniu 
pojazdu będzie wózek dla osób z niepełnosprawnościami. 

Pojazd wykorzystywane w ramach usługi transportowej door-to-door będzie odpowiednio 
dodatkowo oznaczony, co najmniej: znakiem stosowanym powszechnie przez osoby 

niepełnosprawne oraz numerem telefonu, adresem e-mail, pod którymi przyjmowane będą 
zgłoszenia oraz o podmiocie i źródle finansowania usługi transportowej door-to-door. 

e) Opis sposobów dotarcia z informacją o realizacji usług do odbiorców. 

W związku z realizacją usługi „Usługi transportowej door-to-door na stronie internetowej GK 

będą dostępne: 

- numer telefonu, pod którym można zamawiać usługę transportową door-to-door z 

informacją, w jakie dni i w jakich godzinach będzie on czynny, możliwy też będzie kontakt 
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poprzez sms; 

- adres e-mail, na który można zgłaszać zamówienie wraz z informacją zwrotną 

potwierdzającą otrzymanie wiadomości; 

- informacja o możliwości zamówienia usługi za pośrednictwem formularza na stronie 
internetowej (zgodnej z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - Dz. U. 2019 poz. 848) 

jednostki i/lub wykonawcy usług z zachowaniem odpowiedniej wielkości liter oraz 
kontrastu, z informacją zwrotną do użytkownika/użytkowniczki o skutecznym przesłaniu 
formularza; 

- informacja o możliwości złożenia prostego pisma (formularza) do UG; 

- informacja o możliwości zamówienia usługi osobiście w JST; 

- termin, w jakim użytkownik/użytkowniczka otrzyma odpowiedź na swoje zgłoszenie. 

f) Sposób zamawiania usługi przez użytkownika/użytkowniczkę. 

Sposób zamawiania usługi transportowej door-to-door przez użytkowników / użytkowniczki 
będzie przeznaczony dla różnych rodzajów niepełnosprawności oraz potrzeb w zakresie 
wsparcia w mobilności. 

Sposób zamawiania usługi będzie maksymalnie uproszczony i łatwo dostępny dla 
użytkowników / użytkowniczek (z wykorzystaniem zgłoszeń telefonicznych i/lub e-mailowych 

i/lub pisemnych). Kanały komunikacji użytkowników/użytkowniczek usług chcących zamówić 
usługę door-to-door będą uwzględniały potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami: 
narządu ruchu, wzroku i słuchu. 

Zakres danych, jakie należy podawać przy zamówieniu usługi transportu door-to-door. 

Podawane przez użytkownika/użytkowniczkę obejmować będzie co najmniej: 

- imię i nazwisko osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności; 

- wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie mobilności uzasadniającej skorzystanie z usługi; 

- dokładny adres docelowy; 

- cel podróży; 

- proponowaną godzinę podstawienia samochodu oraz godzinę powrotu; 

- wskazanie czy użytkownik/użytkowniczka potrzebuje pomocy w dotarciu z mieszkania do 

pojazdu; 

- dane kontaktowe w celu potwierdzenia zamówienia usługi. 

g) Procedury komunikacji z klientami usług. 

Na stronie internetowej GK będą dostępne: 

- numer telefonu, pod którym można zamawiać usługę transportową door-to-door z 

informacją, w jakie dni i w jakich godzinach będzie on czynny, możliwy też powinien być 
kontakt poprzez sms; 
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- adres e-mail, na który można zgłaszać zamówienie wraz z informacją zwrotną 
potwierdzającą otrzymanie wiadomości; 

- informacja o możliwości zamówienia usługi za pośrednictwem formularza na stronie 
internetowej (zgodnej z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - Dz. U. 2019 poz. 848) 

jednostki i/lub wykonawcy usług z zachowaniem odpowiedniej wielkości liter oraz 
kontrastu, z informacją zwrotną do użytkownika/użytkowniczki o skutecznym przesłaniu 
formularza; 

- informacja o możliwości złożenia prostego pisma (formularza) do UG lub wykonawcy 
usługi transportowej door-to-door; 

- informacja o możliwości zamówienia usługi osobiście w JST lub u wykonawcy usługi 
transportowej; 

- termin, w jakim użytkownik/użytkowniczka otrzyma odpowiedź na swoje zgłoszenie. 

 

GK skieruje komunikat o usługach transportowych door-to-door w szczególności do: 

- lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami i 
seniorami, 

- instytucji zajmujących się aktywizacją społeczno-zawodową, 

- parafii, 

- ośrodków pomocy społecznej, 

- powiatowych centrów pomocy rodzinie, 

- szkół, 

- lokalnych mediów, 

- sołtysów, 

- potencjalnych pracodawców na lokalnym rynku pracy. 

h) Opis procesu kontroli i monitoringu jakości usług. 

 

GK będzie weryfikować skuteczność dotarcia z komunikatem o usłudze door-to-door - w 

momencie zgłaszania się odbiorcy usług z zamówieniem, GK będzie uzyskiwała informację 
skąd użytkownik / użytkowniczka dowiedział / dowiedziała się o usłudze door-to-door. 

Zbiorcze dane będą analizowane w ramach systemu monitoringu i kontroli jakości. 
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7. Opis powiązania proponowanego sposobu świadczenia usług transportowych dla osób 
z ograniczoną mobilnością z działaniami podejmowanymi na rzecz ich aktywizacji 
społeczno-zawodowej i działaniami GK, mającymi na celu poprawę dostępności 
przestrzeni dla tych osób. 

Pracownicy UG brali udział w Projekcie „Bliżej dostępności”, dofinansowanym ze środków 
Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. 
Efektywne polityki społeczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Nazwa Działania: 2.19 
Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Cel 

szkolenia: zwiększenie potencjału jednostek administracji publicznej w zakresie dostępności 
przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego. 

Planowane są kolejne szkolenia pracowników dotyczące poprawy dostępności budynków 
użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W UG rozpoczyna się inwestycja dotycząca budowy windy finansowana z PFRON oraz 
środków własnych,  jak również projekt zakłada poprawę informacji i komunikacji wizualnej, 

inwestycja ta przyczyni się do poprawy funkcjonowania dostępności budynku dla potrzeb 
osób z niepełnosprawnością. 

Gmina Korzenna realizuje działania związane z poprawą dostępności dla osób z potrzebą 
wsparcia w zakresie mobilności poprzez remont i przebudowę dróg gminnych oraz 
projektowanie i wykonywanie chodników w ciągu dróg powiatowych znajdujących się na 
terenie gminy. Działania te w znacznym stopniu poprawiają bezkolizyjne poruszanie się po 
terenie gminy oraz wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców. 

 

 

 

 

 

Wójt  
/-/ Leszek Skowron 

 

 

 



 

Zarządzenie Nr PF.0050.55.2021 

Wójta Gminy Korzenna  
z dnia 24 marca 2021 roku 

 

 

w sprawie: przyjęcia „Kompleksowej koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w 
zakresie mobilności Gminy Korzenna”. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm) zarządzam, co 

następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się „Kompleksową koncepcję transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie 
mobilności Gminy Korzenna”, stanowiąc załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Korzenna.  

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

Wójt  
/-/ Leszek Skowron 

 


