Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2021
Starosty Sępoleńskiego z dnia 02 lutego 2021 roku

Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Legenda oznakowania numerycznego osób ze szczególnymi potrzebami:
Osoby poruszające się na wózkach i skuterach inwalidzkich -1
Osoby wspomagające się w poruszaniu laską, kulami, balkonikami itd. - 2
Osoby niskorosłe - 3
Osoby niewidome - 4
Osoby niedowidzące - 5
Osoby niesłyszące - 6
Osoby niedosłyszące - 7
Osoby mające ograniczoną zdolność poznawczą - 8

Nazwa podmiotu: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim,
Data opracowania/przyjęcia planu: 30.12.2020
Diagnoza
Działanie

Audyt architektoniczny
(zrealizowany w sierpniu 2018 roku ramach
projektu „Konwencja ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych w województwie kujawskopomorskim" przez Zespół Monitoringowy
Fundacji Arkadia w składzie: Anna Gwizdała,

Stan (czy
Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
zrealizowany)
TAK

Zalecenia do wdrożenia:
Budynek Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim (będący
jednocześnie budynkiem Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz
Powiatowego Urzędu Pracy)
1.Wejście do budynku - oznakowanie wejścia do budynku za pomocą
kafelek lub mat z wypustkami.
oznaczenie wejścia do budynku (dojścia do drzwi wejściowych) za pomocą zmiany

Działanie

Stan (czy

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji

zrealizowany)
Karolina Kowalkowska, Witold Jankowiak)

faktury podłoża. Wejście do budynku powinno być zasygnalizowane pasem
ostrzegawczym szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i
za drzwiami. Aby uniknąć skuwania kafelek, można wykorzystać maty z
wypustkami.
Złożenie stosownego wniosku do Zarządcy budynku (Gmina Sępólno Krajeńskie)
2. Wymiana drzwi wejściowych na otwierane za pomocą „fotokomórki".
Złożenie stosownego wniosku do Zarządcy budynku (Gmina Sępólno Krajeńskie)
3. Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli należy oznakować w
widoczny sposób.
Złożenie stosownego wniosku do Zarządcy budynku (Gmina Sępólno Krajeńskie)
4. Dostosowanie sposobu ekspozycji informacji do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
Poinformować o dostosowaniu informacji zgodnie ze standardami dostępności
pracowników wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego, którzy wywieszają
informacje merytoryczne w gablotach starostwa;
5. Dostosowanie dróg ewakuacyjnych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami wzroku.
Złożenie stosownego wniosku do Zarządcy budynku (Gmina Sępólno Krajeńskie)
6. Dostosowanie recepcji/punkt informacyjnego do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
Złożenie stosownego wniosku do Zarządcy budynku (Gmina Sępólno Krajeńskie)
7. Wyróżnienie początku i końca biegu schodów przy pomocy kontrastowego
koloru.
Złożenie stosownego wniosku do Zarządcy budynku (Gmina Sępólno Krajeńskie)
8. Oznaczenie dojścia do schodów za pomocą zmiennej faktury.
Złożenie stosownego wniosku do Zarządcy budynku (Gmina Sępólno Krajeńskie)
9. Dostosowanie istniejących toalet do najnowszych standardów

Działanie

Stan (czy

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji

zrealizowany)
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Remontując toalety, uwzględniany będzie udział dofinansowania inwestycji ze
środków np. PFRON lub Programu „Dostępność+" - realizacja przy współpracy z
Dyrektorem Wydziału Architektury , Budownictwa i Rozwoju Starostwa
Powiatowego;
10. Umieszczenie informacji obrazkowych ułatwiających osobom z
niepełnosprawnościami poruszanie się po budynku.
Złożenie stosownego wniosku do Zarządcy budynku (Gmina Sępólno Krajeńskie)
11. Budowa windy.
Złożenie stosownego wniosku do Zarządcy budynku (Gmina Sępólno Krajeńskie).
Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
zalecenia zamieszczone w odrębnym planie koordynatora ds. dostępności PCPR
Budynek Zespołu Szkół nr 2 (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy)
zalecenia zamieszczone w odrębnym planie koordynatora ds. dostępności SOS-W
Budynek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
zalecenia zamieszczone w odrębnym planie koordynatora ds. dostępności PSSE
Konsultacje wyników audytu
architektonicznego.
Podmioty biorące udział w konsultacjach:
1. Wydział Organizacyjny i Spraw

TAK

Budynek Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim (będący
jednocześnie budynkiem Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz
Powiatowego Urzędu Pracy)
Wynik audytu został zaakceptowany przez osoby biorące udział w konsultacjach.

Obywatelskich Starostwa

Planuje się przeprowadzenie kolejnego spotkania konsultacyjnego (z

Powiatowego;

koordynatorem ds. dostępności PUP oraz Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.) w I

2. Stanowisko ds. Opracowywania i
Koordynowania Projektów Unijnych;

kwartale 2021 roku w celu dookreślenia terminów wdrożenia i realizacji wniosków z
konsultacji.

Działanie

Stan (czy

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji

zrealizowany)
3. Fundacja Arkadia;
4. Koordynator ds. dostępności Starostwa
Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim;
5. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Sępólnie Krajeńskim;
6. Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie;
7. Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 (Specjalny
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy)
8. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
Audyt cyfrowy
(zrealizowany w sierpniu 2018 roku ramach
projektu „Konwencja ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych w województwie kujawskopomorskim" przez Zespół Monitoringowy
Fundacji Arkadia w składzie: Anna Gwizdała,
Karolina Kowalkowska, Witold Jankowiak)
oraz na podstawie badania
przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:
extranet Joanna Paździerska w sierpniu 2020 r

TAK

Zalecenia do wdrożenia:
1.

Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań

WCAG 2.1 począwszy od września 2020 roku;
2. Usunięcie błędów na stronie www.oowiat-seoolno.Dl oraz www.bio.oowiatseoolno.ol ooczawszv od września 2020 roku:
3.

Opisywanie galerii zdjęć/opisywanie zdjęć oraz dodawanie napisów do

wszystkich materiałów filmowych, których autorem/właścicielem jest Starostwo
Powiatowe począwszy od września 2020 roku;
4. Zamieszczenie deklaracji dostępności na www.oowiat-seoolno.ol oraz
www.bio.oowiat-seoolno.ol zrealizowano w sieroniu 2020 roku:

Działanie

Stan (czy

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji

zrealizowany)
Konsultacje wyników audytu cyfrowego

TAK

Dostosowanie dokumentów realizują na bieżąco przeszkoleni pracownicy urzędu wszyscy redaktorzy zamieszczający informacje na stronie BIP i SP powiatu;

Audyt informacyjno-komunikacyjny
(zrealizowany w sierpniu 2018 roku ramach
projektu „Konwencja ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych w województwie kujawskopomorskim" przez Zespół Monitoringowy
Fundacji Arkadia w składzie: Anna Gwizdała,
Karolina Kowalkowska, Witold Jankowiak)

TAK

zalecenia do wdrożenia:
Recepcja/punkt informacyjny powinien spełniać następujące standardy:
1. Recepcja/punkt informacyjny jest wyróżniona przez elementy architektury, rożne
materiały i wizualny kontrast.
2. Dojście do recepcji/punktu informacyjnego jest oznaczone zmienną fakturą w
podłodze.
3. Lada recepcji/punktu informacyjnego na odcinku przynajmniej 0,9 m jest
obniżona do wysokości max. 0,8 m.
4. Recepcja/punkt informacyjny jest wyposażony w stanowiskową pętlę indukcyjną.
5. Zapewniono przestrzeń umożliwiającą podjechanie przodem wózka pod blat
służącym do wypełniania dokumentów.
Dostosować sposób ekspozycji informacji do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
Informacje umieszczane m.in. w gablotach, panelach elektronicznych czy na
tabliczkach, powinny spełniać następujące standardy:
1. duża i bezszeryfowa czcionka,
2. widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej,
3. nie mogą być wysunięte poza płaszczyznę ściany zewnętrznej budynku o więcej

Działanie

Stan (czy

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji

zrealizowany)
niż 0,5 m
4. miejsce umieszczenia informacji jest tak zorientowane, aby unikać odbicia
światła dziennego jak i sztucznego.
Dostosować drogi ewakuacyjne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
wzroku.
W budynku zastosować oznaczenia dróg ewakuacji za pomocą pisma Braille'a lub
systemu wypukłych znaków.
Wejście do budynku - Oznakowanie wejścia do budynku za pomocą kafelek
lub mat z wypustkami - oznaczenie wejścia do budynku (dojścia do drzwi
wejściowych) za pomocą zmiany faktury podłoża.
Wyróżnienie początku i końca biegu schodów przy pomocy kontrastowego
koloru.
Oznaczyć dojście do schodów za pomocą zmiennej faktury.
Umieścić informacje obrazkowe ułatwiające osobom z
niepełnosprawnościami poruszanie się po budynku.
W przestrzeni budynku zastosować piktogramy z podstawowymi funkcjami
obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.
Konsultacje wyników audytu informacyjnokomunikacyjnego
Podmioty biorące udział w konsultacjach:
1. Wydział Organizacyjny i Spraw

TAK
Wynik audytu został zaakceptowany przez osoby biorące udział w konsultacjach.
Planuje się przeprowadzenie kolejnego spotkania konsultacyjnego (z
koordynatorem ds. dostępności PUP oraz Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.) w I

Działanie

Stan (czy

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji

zrealizowany)
Obywatelskich Starostwa

kwartale 2021 roku w celu dookreślenia terminów wdrożenia i realizacji wniosków z

Powiatowego;

konsultacji.

2. Stanowisko ds. Opracowywania i
Koordynowania Projektów Unijnych;
3. Fundacja Arkadia;
4. Koordynator ds. dostępności Starostwa
Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim;
5. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Sępólnie Krajeńskim;
6. Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie;
7. Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 (Specjalny
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy)
8. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
Audyt procedur - konsultacje społeczne

TAK

zalecenia do wdrożenia:

(zrealizowany w sierpniu 2018 roku ramach

1. Zaleca się, aby na etapie przygotowywania dokumentów o charakterze

projektu „Konwencja ONZ o prawach osób

strategicznym w powiecie jak i wszelkich programów wykorzystać „aktywne

niepełnosprawnych w województwie kujawsko-

metody prowadzenia konsultacji społecznych". Ich pierwszą cechą jest

pomorskim" przez Zespół Monitoringowy

kompleksowy charakter, który polega na tym, że konsultacje obejmują cały proces
powstawania dokumentu strategicznego - od diagnozy do finalnej wersji projektu i

Fundacji Arkadia w składzie: Anna Gwizdała,

oparty jest o 4 kroki: diagnoza, informacja, zasięganie opinii, informacja zwrotna.

Działanie

Stan (czy

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji

zrealizowany)
Karolina Kowalkowska, Witold Jankowiak)

Aktywny charakter metod polega na tym, że zakładają dotarcie do mieszkańców z
informacją i zaangażowanie ich w m.in. diagnozowanie potrzeb i problemów oraz
proponowanie rozwiązań. Zasadniczo chodzi o to, aby nie ograniczać się li tylko do
umieszczenia na stronie internetowej informacji o konsultacjach uprzednio
przygotowanego projektu, lecz wyjść do mieszkańców i zachęcić do współudziału
w procesach, których skutki bezpośrednio ich dotyczą. Szczególny nacisk należy
położyć na diagnozę i dobór rozwiązań do zdiagnozowanych problemów. Należy
zatem systematycznie zmieniać podejście do konsultacji społecznych - odejście
od spełnienia wymogu ustawowego i przejścia do wypracowania modelu
prowadzenie konsultacji społecznych, w którym są one narzędziem nie tylko
zdobycie informacji, ale także aktywizacji mieszkańców i współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
2. Realizując konsultacje społeczne należy zwrócić uwagę na ich dostępność.
Podczas spotkań konsultacyjnych należy zadbać o obecność animatora zabaw,
który zapewni profesjonalną opiekę nad dziećmi uczestników spotkania. W miejscu
spotkania konsultacyjnego powinna znaleźć się toaleta dla osób
niepełnosprawnych oraz miejsce do przewijania dzieci. Do osób z
niepełnosprawnościami i organizacji pozarządowych działających w ich otoczeniu
należy zwracać się z zaproszeniami do uczestnictwa we wszystkich konsultacjach,
nie tylko w tych dot. problemów społecznych.
3. W celu ułatwienia dotarcia do informacji o realizowanych przez Starostwo
konsultacjach, należy stworzyć zakładkę na stronie internetowej (Powiatu lub BIP),
w której zebrane będą informacje o wszystkich konsultacjach, a także raporty z ich
przeprowadzenia.

Działanie

Stan (czy

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji

zrealizowany)
Konsultacje wyników audytu procedur
Podmioty biorące udział w konsultacjach:
1. Wydział Organizacyjny i Spraw
Obywatelskich Starostwa
Powiatowego;
2. Stanowisko ds. Opracowywania i
Koordynowania Projektów Unijnych;
3. Fundacja Arkadia;
4. Koordynator ds. dostępności Starostwa
Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim;
5. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Sępólnie Krajeńskim;
6. Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie;
7. Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 (Specjalny
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy)
8. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

Harmonogram

TAK

Wnioski z konsultacji:
Wynik audytu został zaakceptowany przez osoby biorące udział w konsultacjach.

Element planu

Czas realizacji Niezbędne działania/kroki
milowe/punkty kontroli

Osoba/jednostka

Koszt

odpowiedzialna

postępów prac

Dostępność Architektoniczna i informacyjno - komunikacyjna
Budynek Starostwa Powiatowego w

Do końca 2021

Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11
Wejście do budynku - Oznakowanie wejścia do
budynku za pomocą kafelek lub mat z
wypustkami - oznaczenie wejścia do budynku
(dojścia do drzwi wejściowych) za pomocą
zmiany faktury podłoża.

Złożenie stosownego wniosku do

Kamila Jabłońska -

Około 500 zł -

Zarządcy budynku (Gmina

Koordynator ds.

koszt maty

Sępólno Krajeńskie) należy

Dostępności ze strony

oznaczyć wejście do budynku

powiatu/Urząd Miejski w

(dojścia do drzwi wejściowych) za

Sępólnie Krajeńskim -

pomocą zmiany faktury podłoża.

zarządca budynku

Wejście do budynku powinno być
zasygnalizowane pasem
ostrzegawczym szerokości 50 cm
ułożonym w odległości 50 cm

(dla osób z grupy 4,5)

przed drzwiami i za drzwiami . Aby
uniknąć skuwania kafelek, można
wykorzystać maty z wypustkami.

Budynek Starostwa Powiatowego w
Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11
Skrzydła drzwiowe, wykonane z
przezroczystych tafli należy oznakować w
widoczny sposób.
(dla osób z grupy 1,2,3,4,5,6,7,8)

Do końca 2021

Złożenie stosownego wniosku do

Kamila Jabłońska -

Zarządcy budynku (Gmina

Koordynator ds.

Sępólno Krajeńskie)

Dostępności ze strony

Należy oznaczyć drzwi wykonane
z przezroczystych tafli za pomocą
kolorowych, kontrastowych
elementów, umieszczonych na

powiatu/Urząd Miejski w
Sępólnie Krajeńskim zarządca budynku

Około 500 zł

Element planu

Czas realizacji Niezbędne działania/kroki
milowe/punkty kontroli

Osoba/jednostka

Koszt

odpowiedzialna

postępów prac
wysokości wzroku.

Budynek Starostwa Powiatowego w

Budowa windy

Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11

uzależniona od wewnętrzna, w zależności od
możliwości
projektu i możliwości

Budowa windy dostosowanej do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.
(dla osób z grupy 1,2,3,4,5,6,7,8)

Winda (zewnętrzna lub

uzyskania

architektonicznych) powinna

wsparcia ze

obsługiwać wszystkie trzy

środków

instytucje znajdujące się w

zewnętrznych
- docelowo do

budynku. (Urząd Miejski,
Starostwo i PUP)

2025 roku

Ujęcie w budżecie roku 2025

(dofinansowani
e z programów
PFRON lub
,,Dostępność+)

kosztu współfinansowania budowy
windy,
Działania po stronie powiatu złożenie wniosku do zarządcy
budynku;
Działania po stronie zarządcy
budynku:
• Przegotowanie postępowania
na opracowanie dokumentacji
budowlanej 60 dni,
• Odbiór dokumentacji do końca
2024,
• Przygotowanie przetargu na

• Ujęcie kosztu windy

Dokumentacja

w budżecie powiatu,

koszt do

gminy, pup - skarbnicy,

oszacowania

• Przetarg na

Budowa windy

opracowanie

koszt do

dokumentacji i budowę
windy - dział realizacji

oszacowania

inwestycji urzędu gminy

Element planu

Czas realizacji Niezbędne działania/kroki
milowe/punkty kontroli

Osoba/jednostka

Koszt

odpowiedzialna

postępów prac
budowę windy do końca
pierwszego kwartału 2025,
• Odbiór robót - do końca 2025.
Budynek Starostwa Powiatowego w
Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11
Dostosować sposób ekspozycji informacji do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Informacje umieszczane m.in. w gablotach,
panelach elektronicznych czy na tabliczkach,
powinny spełniać następujące standardy:
1. duża i bezszeryfowa czcionka,
2. widoczne zarówno w pozycji stojącej jak i
siedzącej,
3. nie mogą być wysunięte poza płaszczyznę
ściany zewnętrznej budynku o więcej niż 0,5 m
4. miejsce umieszczenia informacji jest tak
zorientowane, aby unikać odbicia światła
dziennego jak i sztucznego.
(dla osób z grupy 1,2,3,5,6,7,8)

Do końca 2021 zmiana wielkości i stylu czcionek
roku
w najważniejszych informacjach
Starostwa wywieszanych w
gablotach

Pracownicy wszystkich
wydziałów Starostwa
Powiatowego, którzy
wywieszają informacje
merytoryczne w
gablotach starostwa

bezkosztowo

Element planu

Czas realizacji Niezbędne działania/kroki
milowe/punkty kontroli

Osoba/jednostka

Koszt

odpowiedzialna

postępów prac
Budynek Starostwa Powiatowego w
Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11
Dostosować drogi ewakuacyjne do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami wzroku.
W budynku zastosować oznaczenia dróg
ewakuacji za pomocą pisma Braille'a lub
systemu wypukłych znaków
(dla osób z grupy 4,5,)

Do końca 2024 Złożenie stosownego wniosku do
Zarządcy budynku (Gmina
Sępólno Krajeńskie)
Inwestycję wdrożyć przy
planowaniu kolejnego z remontów.
Informacja dotykowa o kierunkach

Kamila Jabłońska Koordynator ds.
Dostępności ze strony
powiatu/Urząd Miejski w
Sępólnie Krajeńskim -

koszt do
oszacowania

zarządca budynku

ewakuacji w postaci piktogramów
dotykowych powinna być
montowana w łatwo dostępnych
miejscach (na poręczach lub
narożnikach ścian). Istotnym
elementem ewakuacji osób z
niepełnosprawnościami jest
świetlny i dźwiękowy system
powiadamiania alarmowego. W
obiektach wielokondygnacyjnych
warto opracować procedury
ewakuacyjne dotyczące osób z
niepełnosprawnościami.

Budynek Starostwa Powiatowego w
Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11
Dostosować recepcję/punkt informacyjny na

Do końca 2024 Złożenie stosownego wniosku do

Kamila Jabłońska -

koszt do

Zarządcy budynku (Gmina

Koordynator ds.

oszacowania

Sępólno Krajeńskie)

Dostępności ze strony
powiatu/Urząd Miejski w

Element planu

Czas realizacji Niezbędne działania/kroki
milowe/punkty kontroli

Osoba/jednostka
odpowiedzialna

postępów prac
parterze do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
Recepcja znajduje się na parterze budynku i
nie należy do Starostwa Powiatowego ani
Powiatowego Urzędu Pracy, które są
ulokowane na odpowiednio 1 i II piętrze
budynku. Jednak w zasięgu osoby z
niepełnosprawnością ruchu dostępny jest tylko
parter budynku. Dodatkowo, do recepcji
udadzą osoby szukające np. możliwości
obsługi na parterze lub poszukujące informacji.

Recepcja/punkt informacyjny
powinien spełniać następujące
standardy:
1. Recepcja/punkt informacyjny
jest wyróżniona przez elementy
architektury, rożne materiały i
wizualny kontrast.
2. Dojście do recepcji/punktu
informacyjnego jest oznaczone
zmienną fakturą w podłodze.

Dlatego rekomendacja dotyczy dostosowania

3. Lada recepcji/punktu

recepcji do potrzeb osób z

informacyjnego na odcinku

niepełnosprawnościami.

przynajmniej 0,9 m jest obniżona

(dla osób z grupy 1,2,3,4,5,6,7,8)

do wysokości max. 0,8 m.
4. Recepcja/punkt informacyjny
jest wyposażony w stanowiskową
pętlę indukcyjną.
5. Zapewniono przestrzeń
umożliwiającą podjechanie
przodem wózka pod blat służącym
do wypełniania dokumentów.

Sępólnie Krajeńskim zarządca budynku

Koszt

Element planu

Czas realizacji Niezbędne działania/kroki
milowe/punkty kontroli

Osoba/jednostka

Koszt

odpowiedzialna

postępów prac
Budynek Starostwa Powiatowego w
Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11
Ciągi komunikacyjne w budynku.
Wyróżnienie początku i końca biegu schodów
przy pomocy kontrastowego koloru.
(dla osób z grupy 2,3,5,6,7,8)

Do końca 2022 Złożenie stosownego wniosku do
Zarządcy budynku (Gmina
Sępólno Krajeńskie)
1. Należy oznaczyć pierwszy i
ostatni stopień schodów np. za
pomocą przyklejanej taśmy w
kontrastowych kolorach, zmiennej
fakturze oraz właściwościach
antypoślizgowych, tak aby
oznaczenie było widoczne
zarówno dla osób schodzących jak
wchodzących. Rekomendacja
dotyczy wszystkich schodów w
budynku.
2. Każdy stopień schodów w
budynku powinien mieć
właściwości antypoślizgowe, tak
aby osoba z niepełnosprawnością
ruchu, ale także osoba starsza czy
dzieci, nie poślizgnęły się na
schodach korzystając z nich w
obuwiu o mokrej lub twardszej
powierzchni. Rekomendację
należy zrealizować poprzez
naklejenie taśmy o właściwościach

Kamila Jabłońska Koordynator ds.
Dostępności ze strony
powiatu/Urząd Miejski w
Sępólnie Krajeńskim zarządca budynku

koszt ok. 500 zł

Element planu

Czas realizacji Niezbędne działania/kroki
milowe/punkty kontroli

Osoba/jednostka

Koszt

odpowiedzialna

postępów prac
antypoślizgowych.
3. Działanie dotyczy wszystkich
schodów w budynku.
Budynek Starostwa Powiatowego w
Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11
Ciągi komunikacyjne w budynku.
Oznaczyć dojście do schodów za pomocą
zmiennej faktury.
( dla osób z grupy 4,5,)

Do końca 2022 Złożenie stosownego wniosku do
Zarządcy budynku (Gmina
Sępólno Krajeńskie)
W odległości 30-50 cm przed
krawędzią pierwszego stopnia
schodów w dół należy ułożyć
fakturę ostrzegawczą o szerokości
minimum 60-90 cm w zależności
od użytego formatu płyt
fakturowych (na całej szerokości
schodów). W odległości 30-50 cm
przed krawędzią pierwszego
stopnia w górę należy zastosować
fakturę uwagi o szerokości 90-120
cm. Można wykorzystać maty z
wypustkami . Działanie dotyczy
wszystkich schodów w budynku.

Kamila Jabłońska Koordynator ds.
Dostępności ze strony
powiatu/Urząd Miejski w
Sępólnie Krajeńskim zarządca budynku

koszt ok. 10OOzł

Element planu

Czas realizacji Niezbędne działania/kroki
milowe/punkty kontroli

Osoba/jednostka

Koszt

odpowiedzialna

postępów prac
Budynek Starostwa Powiatowego w
Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11
Ciągi komunikacyjne w budynku.
Dostosować istniejące toalety do najnowszych
standardów dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.

Do końca 2025 Realizacja jest odłożona do czasu
najbliższych prac remontowych.
Remontując
Zgodnie z najnowszymi
toalety,
standardami:, toaleta powinna
uwzględniany
posiadać:
będzie udział
dofinansowani

1. pochwyty po obu stronach

a inwestycji ze

toalety i umywalki;

środków np.
(dla osób z grupy 1,2,3,4,5,6,7,8)

PFRON lub
Programu

Kamila Jabłońska Koordynator ds.
Dostępności/ Tomasz
Bondarczyk - Dyrektor

koszt do
oszacowania

Wydziału Architektury ,
Budownictwa i Rozwoju

2. instalację alarmową,
3. powierzchnię manewrową o

„Dostępność+" minimalnych wymiarach 1,5 m x
1,5 m oraz 0,9 m wolnej
przestrzeni przynajmniej z jednej
strony miski ustępowej;
4. umieszczony na drzwiach
piktogram informujący o funkcji
pomieszczenia.
Budynek Starostwa Powiatowego w
Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11
Ciągi komunikacyjne w budynku.

Do końca 2023 Planujemy umieszczenie w

Kamila Jabłońska -

Koszt do

przestrzeni budynku informacji

Koordynator ds.

oszacowania -

ułatwiających osobom

Dostępności/ Tomasz
Bondarczyk - Dyrektor
Wydziału Architektury ,
Budownictwa i Rozwoju

zakup

poruszającym się po budynku

Umieścić informacje obrazkowe ułatwiające

znajdowanie dojścia m.in. do

osobom z niepełnosprawnościami poruszanie

toalety, miejsca do przewijania

się po budynku.

dzieci, biura obsługi interesantów,

oznaczeń

Element planu

Czas realizacji Niezbędne działania/kroki
milowe/punkty kontroli

Osoba/jednostka

Koszt

odpowiedzialna

postępów prac
W przestrzeni budynku zastosować piktogramy

miejsca obsługi petentów na

z podstawowymi funkcjami obiektu i

parterze, recepcji i wyjścia.

kierunkami dotarcia do najważniejszych

Informacje zostaną umieszczone

pomieszczeń.

w formie piktogramów .

(dla osób z grupy 1,2,3,5,6,7,8)

Dokonanie analizy potrzeby
umieszczenia piktogramów z
podstawowymi funkcjami budynku
i ewentualne przedstawienie
propozycji ich rozmieszczenia.

Dostępność cyfrowa i proceduralna
Dostosowanie wszystkich dokumentów
elektronicznych do wymagań ustawy o
dostępności cyfrowej (WCAG 2.1)
stron www.oowiat-seoolno.Dl oraz

• Szkolenie
• Szkolenie pracowników,
pracowników
• Opracowanie dokumentów,
do końca
września 2020, • Wdrażanie zmian,

Informatycy: Andrzej
Zająkała, Wojciech Bilski
Koordynator ds.
dostępności: Kamila

bezkosztowo

Element planu

Czas realizacji Niezbędne działania/kroki
milowe/punkty kontroli

Osoba/jednostka

Koszt

odpowiedzialna

postępów prac
www.bip.powiat-sepolno.Dl

Jabłońska

• Opracowani
e dokumentów
do końca
2020,

Osoby do przeszkolenia:
wszyscy redaktorzy
zamieszczający
informacje na stronie BIP
i SP powiatu

Zamieszczenie deklaracji dostępności na

do końca

stronie www.powiat-sepolno.pl oraz

września 2020

Outsourcing informatyczny

Firma Extranet

www.bip.powiat-sepolno.pl

Przeprowadzanie konsultacji społecznych
konsultacje będą obejmować cały proces
powstawania dokumentu strategicznego - od
diagnozy do finalnej wersji projektu i oparty
będzie o 4 kroki: diagnoza, informacja,
zasięganie opinii, informacja zwrotna;

W ramach
obowiązującej
umowy

od 2021 roku

Wdrażanie zmian

Wszyscy Dyrektorzy
Wydziałów Starostwa raz
osoby, które w swoich
zadaniach mają
przeprowadzanie
konsultacji społecznych
programów i dokumentów
strategicznych powiatu;

bezkosztowo

