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Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w  Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu Sierpeckiego 

Starostwo Powiatowe w Sierpcu
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a zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi. *

Dostępność architektoniczna. .
Podstawę prawną zapewnienia dostępności 
architektonicznej stanowi Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać ... 
budynki i ich usytuowanie( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 
z późniejszymi zmianami)

Dostosowanie wejść do budynków.

Wejścia do budynków Starostwa Powiatowego w 

Sierpcu usytuowane są przy ulicy Świętokrzyskiej 2A 
oraz ulicy Kopernika 9. Chodniki położone wzdłuż 
budynków, którymi dochodzimy do drzwi wejściowych 

nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób 

niewidomych i słabo widzących. Przed wejściem do 

budynku przy ulicy Świętokrzyskiej znajduje się miejsce 
postojowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto po 
prawej stronie tego wejścia znajduje się winda dla osób 
z niepełnosprawnościami ruchowymi, poruszających 

się na wózku. Przed wejściem do obydwu budynków 

zamontowany jest dzwonek z sygnalizacją dźwiękową 
do pracownika dyżurującego, który udzieli pomocy przy 

wejściu 1 wyjściu z urzędu oraz pomoże w załatwieniu 
sprawy poprzez skontaktowanie tej osoby z 

merytorycznym pracownikiem lub Kierownictwem
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Urzędu. Drzwi wejściowe do gmachu przy ulicy 
Świętokrzyskiej i Kopernika 9 są przystosowane do 
przejazdu wózka inwalidzkiego.

Dostosowanie korytarzy.

Korytarze na parterach obydwu budynków znajdują się 

na jednym poziomie. Wszyscy pracownicy urzędu 
Starostwa Powiatowego zobowiązani sa do załatwiania 

soraw osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi 
potrzebami w strefie budynków dla nich dostępnej ti. 

iest na poziomie parteru.

Dostosowanie schodów.

Schody budynku przy ulicy Kopernika są dostosowane 
do korzystania dla osób z niepełnosprawnościami. 

Natomiast w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 
zastosowano rozwiązanie alternatywne w postaci 
windy dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostosowanie wind.

W żadnym z budynków nie ma zamontowanych wind. 

Dostępność pochylni.

W żadnym z budynków nie ma zamontowanych 
pochylni.

Dostępność platform.

Obok schodów prowadzących do wejścia głównego w 
budynku Starostwa przy ulicy świętokrzyskiej 2 A, po 

prawej stronie znajduje się winda na której 

zamontowana jest platforma dla osób z 
niepełnosprawnościami tub szczególnymi 
ograniczeniami poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, umożliwiająca tym osobom wjazd na 
korytarz parteru budynku tj. do strefy dostępnej, w 

której ta osoba będzie załatwiana.
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Dostosowanie parkingów.

Obok budynku przy ulicy Świętokrzyskiej znajduje się 
miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. 

Zaparkowanie pojazdu znajduje się w miejscu 
bezpośrednio przylegającym do wejścia głównego.

' b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

Zapewnienie osobie ze 
szczególnymi potrzebami wsparcia 
innej osoby

c zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy 
(infokiosk). ■ 1

Dostęp do informacji głosowych.

W żadnym z budynków nie są wykorzystywane 

informacje głosowe.

Dostępność pętli indukcyjnych.

W obydwu budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

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

Prawo wstępu z psem asystującym.

Do obydwu budynków Starostwa Powiatowego można 
wejść z psem przewodnikiem oraz z psem asystującym.

•< r ,

e zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób {m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia);

zapewnione Zapewnienie osobie ze 
szczególnymi potrzebami wsparcia 
innej osoby

Zakres dostępności i  
cyfrowej "  *

. . . .

przestrzegać ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych 1 aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to ze strona 
internetowa podmiotu musi być zgodna ze Standardem WCAG 2.1. Należy na niej 
umieścić m.in.: ’ .
- dane teleadresowe podmiotu i linki do strony podmiotowej BIP oraz deklaracje 
dostępności,
- narzędzia kontaktowe (np. formularze, wldeotłumacz języka migowego itp.),
• zapewnić odpowiednia nawigacje na stronie,
- zapewnić dostępność umieszczonych na stronie multimediów (np. musza zawierać 
napisy),
• informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej,
• dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów 
przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.

Strona internetowa BIP jest zgodna ze standardem 
WCAG2.1.
Strona komercyjna Starostwa powiat.sierpc.pl jest 
częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych z powodu 
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie 
ustawy o dostępności cyfrowej, 
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 
formularz kontaktowy nie posiada obowiązujących 
etykiet tekstowych,
mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia

Planowana jest przebudowa 
strony internetowej 
powiat.sierpc.pl dostosowująca j 
do wymogów standardu WCAG 
2.1 -  planowny koszt 10 000 zł
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dostępności.
Ułatwienia na stronie powiat.sierpc.pl
- podwyższony kontrast,
- możliwość zmiany wielkości liter na stronie,
- podświetlenie linków,
- nawigacja klawiaturą,
- struktura strony.
Strona httns://esesia.tv/transmisie z obrad/548/rada- 
powiatu-sieroeckieeo.htm Dosiada umieszczone sa 
sesje Rady Powiatu w Sierpcu od wejścia w życie 
ustawy posiadają napisy dla osób niestyszących.

Zakres dostępności - 
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a obsługę klienta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o 
których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), łub pr2 ez 
wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony 
internetowe i aplikacje,
- wykorzystanie poczty elektroniczne, SMS, MMS, strony internetowej.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 r. 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 
1243) Starostwo Powiatowe w Sierpcu informuje, że 
zgłoszenie chęci skorzystania z określonej metody 
komunikowania się w celu załatwienia spraw 
administracyjnych powinno nastąpić co najmniej 3 dni 
robocze przed tym zdarzeniem za pomocą 
następujących środków wspierających komunikowanie: 
poc2 ta elektroniczna - starosta@powiat.sierpc.pl 
faks: 24 275 9100 wew. 144
listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. 
Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.

Po dokonaniu zgłoszenia Starostwo Powiatowe w 

Sierpcu zapewnienia obsługę osoby uprawnionej, w 
terminie przez nią wyznaczonym lub z nią 

uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia 
Starostwo Powiatowe w Sierpcu zawiadamia wraz z 

uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając 

możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na 
inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.

Planowane są zmiany 
przebudowy strony i astosowani 
tłumacza języka migowego

mailto:starosta@powiat.sierpc.pl
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b instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 
opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

Zapewnienie wsparcia innej osoby Wykorzystanie tłumaczy języka 
migowego online na stronie 
www.migam.org przy stanowisł 
komputerowym Starostwie lub 
również w wybranych 5 
jednostkach
Koszt-jednorazowy 1300 zł+ 
roczny od 3000 do 7400 zł 
Planowane są zmiany 
przebudowy strony i tłumaczy 
języka migowego

i

V  ,

c zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 
działalności -  w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 
łatwym do czytania (ETR),

zamiast zapewnić osobie z 
ograniczeniami możliwość \ 
osobistego załatwienia sprawy 
umożliwia się jej zdalne 
załatwienie tej sprawy, z 
wykorzystaniem nowoczesnych . 
technologii takich jak nagrania 
wideo, streaming on-fine itp. • na 
wniosek osoby i po spełnieniu - 
uwarunkowań prawnych

Planowane są zmiany 
przebudowy strony i zastosował 
tłumacza języka migowego

* .-i. > ' • * . , d zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 
podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

zapewniono

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

- '- I -  - /  ■ . .. Zakres'" . .■ ■■
W ym agania zgodnie Dostęp a lte rna tyw ny " . Planowane działania /

z a rt. 6 ustawy a rt. 7  ustaw y . szacowane koszty

Zakres dostępności 

architektonicznej

a zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi.

Jednostka jest dostosowana do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami...
Wejście do budynku posiada podjazd.
Drzwi są szerokie, zapewniają możliwość/dostępność 
obsługi osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

Zapewniony dostęp

http://www.migam.org
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c zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy 
(infokiosk).

Przy wejściu na parterze (przy drzwiach wejściowych 
do sekretariatu) w widocznym miejscu znajduje się 
informacja dot. rozkładu pomieszczeń.
Brak sposobu wizualnego, dotykowego i głosowego. .

Zakup tablic wizualnych i 
dotykowych

Szacowany koszt 800 zł.

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

zapewniony

e zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia);

Jednostka właściwie oznakowana. Podczas ewakuacji osoby ze 
szczególnymi potrzebami mogą 
liczyć na pomoc pracowników 
jednostki.

Zakres dostępności 
cyfrowej

przestrzegać ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to ze strona 
internetowa podmiotu musi być zgodna ze Standardem WCAG 2.1. Należy na niej 
umieścić m.in.;
• dane teteadresowe podmiotu i linki do strony podmiotowej BIP oraz deklaracje 
dostępności,
• narzędzia kontaktowe (np. formularze, wideotłumacz języka migowego itp.),
- zapewnić odpowiednia nawigacje na stronie,
• zapewnić dostępność umieszczonych na stronie multimediów (np. musza zawierać 
napisy),
• informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej,
- dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów 
przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.

Strona internetowa zgodna ze standardem WCAG2.1

Zakres dostępności

informacyjno-

komunikacyjnej

i__________________

a obsługę klienta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o 
których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez 
wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony 
internetowe I aplikacje,
• wykorzystanie poczty elektroniczne, SMS, MMS, strony internetowej.

Wykorzystanie tłumaczy języka migowego Online na 
stronie www.migam.org przy stanowisku 
komputerowym w sekretariacie PCPR, 
noczta elektroniczna; ncDrsierncfSwD.eu 
SMS, MMS;
dodatkowo pracownik po kursie języka migowego

b instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 
opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Jednostka nie zapewnia -

c zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 
działalności -  w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście

Zawarte informacje na stronie internetowej o zakresie 
działalności PCPR

Zamieszczenie na stronie 
internetowej nagrania 
informacyjnego z dźwiękiem i

http://www.migam.org


• *

p
•* '

łatwym do czytania (ETR), tłumaczem migowym 
dotyczącego działalności 
jednostki.
Szacowany koszt:
800 zł

d zapewnienie, na wniosek osoby 2 e szczególnymi potrzebami, komunikacji z 
podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Według potrzeb-jednostka zapewni

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

2 ■ • ■ ■ ■ ■  Zakres ■ . ■ ■ ■ ■ ■ ■ W ymagania zgodnie Dostęp a lte rna tyw ny Planowane działania /

z a rt. 6 ustaw y art. 7 ustawy ' szacowane koszty

Zakres dostępności 

architektonicznej -

a zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi

Obiekt wyposażony w podjazd dla wózków 
inwalidzkich, szerokie drzwi i możliwość poruszania się 
na poziomie parteru.

Zapewnienie wsparcia innej osoby 
z poziomu pietra

- * ‘ ' * * r * , r

b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych 1 rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich • 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

Na poziomie parteru dostęp do wszystkich pomieszczeń Zapewnienie wsparcia innej osoby 
z poziomu pietra

;c zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. (tyfiomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy 
(infokiosk)  ̂ -

Usytuowana w holu obiektu plansza rozmieszczenia 
pomieszczeń i ewakuacji w wersji wizualnej

-

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

Do obiektu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść 
z psem asystującym i psem przewodnikiem

e zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia);

■ - ......... . -  .• • : • - ' Zapewnienie osobie ze 
szczególnymi potrzebami wsparcia 
innej osoby

Zakres dostępności 

cyfrowej

przestrzegać ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to ze strona 
internetowa podmiotu musi być zgodna ze Standardem WCAG 2.1. Należy na niej 
umieścić m.in.;

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 
dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń
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- dane teleadresowe podmiotu i linki do strony podmiotowej BIP oraz deklaracje 
dostępności,
- narzędzia kontaktowe (np. formularze, wideotłumacz języka migowego itp.},
* zapewnić odpowiednia nawigacje na stronie,
• zapewnić dostępność umieszczonych na stronie multimediów (np. muszą zawierać 
napisy),
- informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej,
- dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów 
przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych

wymienionych poniżej:
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie 
ustawy o dostępności cyfrowej, 
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 
formularz kontaktowy nie posiada obowiązujących 
etykiet tekstowych,
mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia 
dostępności.

Zakres dostępności

informacyjno-

komunikacyjnej

a obsługę klienta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o 
których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez 
wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony 
internetowe i aplikacje,
- wykorzystanie poczty elektroniczne, SMS, MMS, strony internetowej

Na stronie internetowej zamieszczona jest informacja o 
środkach wspierających komunikowanie: poczta 
elektroniczna-sekretariat@pup-sierpc.pl, 
faks:24 275 4212w.ll9 , listownie na adres: 
Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu; ul. Wincentego 
Witosa 2,09-200 Sierpc.

b instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 
opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Brak Brak

■ ■
c zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 

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

Na stronie internetowej zamieszczane są informacje o 
zakresie działalności PUP w tekście łatwym do czytania 
ETR zgodnie z szablonem ministerstwa wortalu PSZ

d zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 
podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Po dokonaniu zgłoszenia, PUP zapewnia obsługę osoby 
uprawnionej, w terminie przez nią wskazanym lub z nią 
uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.

Zespół Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

Zakres Wymagania zgodnie Dostęp alternatywny Planowane działania /  ■;

z art. 6 ustawy art. 7 ustawy szacowane koszty ,

Zakres dostępności 
architektonicznej

a zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi

Podjazd przy głównym wejściu do budynku Brak

mailto:elektroniczna-sekretariat@pup-sierpc.pl
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b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Brak Brak

c zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy . 
(infokiosk).

Wizualny plan ewakuacji Wyznaczony koordynator w szkole

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

Możliwość wstępu na teren szkoły z psem asystującym Brak

e zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji tub ich 
uratowania w inny sposób (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia); .

Brak, Brak

Zakres dostępności 

cyfrowej ^

» ", »' >’

*V ■

przestrzegać ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to ze strona 
internetowa podmiotu musi być zgodna ze Standardem WCAG 2.1. Należy na niej 
umieścić m.in.:
• dane teleadresowe podmiotu i linki do strony podmiotowej BIP oraz deklaracje 
dostępności,
• narzędzia kontaktowe (np. formularze, wideotłumacz języka migowego itp.),
- zapewnić odpowiednia nawigacje na stronie,
- zapewnić dostępność umieszczonych na stronie multimediów (np. muszą zawierać 
napisy), -
• informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej,
- dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów 
przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych

- . •

Zakres dostępności
informacyjno-

komunikacyjnej

a obsługę klienta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o 
których mowa w art. 3 pkt S ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez - 
wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony 
internetowe i aplikacje,
- wykorzystanie poczty elektroniczne, SMS, MMS, strony internetowej

Brak Brak

b instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 
opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Brak Brak

c zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego
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działalności -  w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym ora2  informacji w tekście 
łatwym do czytania (ETR),

. . .. d zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 
podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Wyznaczony koordynator w szkole

Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie

Zakres W ym agania zgodnie Dostęp a lternatYw ny Planowane działania /
- f >* t  ■' - • ” • ; J .. '*• -y 'v,r

z a rt. 6 ustaw y art. 7 ustaw y szacowane koszty

Zakres dostępności 

architektonicznej %

a zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi

W budynku nie ma platform, pochylni, windy, 
podnośników,. Drzwi są odpowiednio szerokie, drzwi 
zewnętrzne z budynku mają szerokość 1,20 m, przy 
drzwiach dwuskrzydłowych podstawowe skrzydło w 
świetle ościeżnicy nie mniejszą niż 0,90 m. 
jednoskrzydłowe przeszkolone rozwierane -  
drewniane, drzwi dwuskrzydłowe przeszklone 
zewnętrzne -  PCV.
Ilość kondygnacji nadziemnych -1 , wysokość 
pomieszczeń w świetle -  3,05 m, powierzchnia 
zabudowy- 434,25 m kw, powierzchnia użytkowa -  
297,26 m kw. Szerokość korytarza wynosi 1,45 m.

Istnieje możliwość pomocy 
pracowników na miejscu (asysta, 
pomoc w przemieszczaniu się po - 
budynku, udzielanie kompleksowej 
informacji itp.)

b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

zapewniono ■ ,

c zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy 
(infokiosk)

Nad wejściem nie ma głośników systemu 
naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie 
Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i 
słabowidzących. Brak możliwości skorzystania ze 
wsparcia tłumacza Polskiego Języka Migowego 
Budynek wyposażony w oświetlenie awaryjne, 
ewakuacyjne i kierunkowe, załączające się 
automatycznie w przypadku zaniku prądu, z



- ■ •

możliwością kontroli stanu sprawności instalacji. 
Oświetlenie ewakuacyjne winno działać przez 
minimum 1 godzinę od zaniku oświetlenia 
podstawowego.' ' - 
Obiekt wyposażono w znaki ewakuacyjne oraz ochrony 
przeciwpożarowej zgodne z PN EN tSO 7010:12

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

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem.

e zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia);

Opracowana została Instrukcja Bezpieczeństwa 
Pożarowego, z która zapoznawani są wszyscy 
pracownicy. Opracowane są również plany ewakuacji 
ludzi i mienia z poszczególnych kondygnacji budynku na 
wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego 
zagrożenia oraz opracowano plan ewakuacyjny i 
widoczny sposób wyeksponowano. Z pomieszczeń, w 
których przebywają dzieci i personel, zapewniono 
bezpieczne wyjścia, prowadzące bezpośrednio lub 
pośrednio na zewnątrz budynku -  przestrzeń otwartą. 
Budynek jest wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy.

Rozważyć można wyposażenie 
obiektu w krzesła ewakuacyjne.

Zakres dostępności 

cyfrowej . -

przestrzegać ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to ze strona 
internetowa podmiotu musi być zgodna ze Standardem WCAG 2.1. Należy na niej 
umieścić m.in.:
• dane teteadresowe podmiotu i linki do strony podmiotowej BIP oraz deklaracje 
dostępności,
• narzędzia kontaktowe (np. formularze, wideotłumac2  języka migowego itp.), 
•zapewnićodpowiednia nawigacje na stronie, <
- zapewnić dostępność umieszczonych na stronie multimediów (np. muszą zawierać 
napisy),
• informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej, ’
- dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów 
przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnyc

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 
dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń - 
wymienionych poniżej:opublikowane zdjęcia nie 
posiadają opisu alternatywnego; . 
część plików nie jest dostępnych cyfrowo; 
formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet 
tekstowych;
Na stronie internetowej

http://domdzieciszczutowo.bip.org.pl kontrast spełnia 
wymagania WCAG na poziomie AAA.

Na stronie internetowej można używać standardowych 
skrótów klawiaturowych przeglądarki. ,

Wersja mobilna: serwis został zbudowany w oparciu o 
metodę *Responsive Web Design", w skrócie RWD.

Strona internetowa Powiatowego 
Domu Dzieci w Szczutowie zawiera 
informacje i dokumenty tylko w 
formie tekstu.
W przypadku problemów z 
dostępnością strony internetowej 

Powiatowego Domu Dzieci w 

Szczutowie można się kontaktować 
dzwoniąc na nr telefonu 24 275 16 

90 .

http://domdzieciszczutowo.bip.org.pl


4

Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie 
dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz 
wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani 
przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach 

takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe 
serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w 

obsłudze.

Zakres dostępności 

informacyjno-' t 

komunikacyjnej

a obsługę klienta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o 
których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez 
wykorzystanie zdalnego dostępu Online do usługi tłumacza przez strony 
internetowe i aplikacje,
- wykorzystanie poczty elektroniczne, SMS, MMS, strony internetowej

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) 
osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w 
komunikowaniu się - przy załatwianiu spraw - mogą 
korzystać ze środków wspierających komunikację 
ti.:noc7tv elektroniczne) -  dom.dziedfSwn.nl 
faksu - numer 24 27516 90
Osoba, która przy załatwianiu sprawy chce skorzystać z 
pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN - zgodnie z 

przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt • 
w formie pisemnej, co najmniej na 3 dni robocze przed 
tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych

b instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 
opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Nie posiadamy. Rozważyć można zakup pętli 
indukcyjnej jako system 
wspomagania słuchu

c zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 
działalności -  w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 
łatwym do czytania (ETR),

Strona internetowa Powiatowego Domu Dzieci w 
Szczutowie zawiera informacje i dokumenty tylko w 
formie tekstu.
W przypadku problemów z dostępnością strony 

internetowej Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie 
można się kontaktować dzwoniąc na nr telefonu 24275 

1690

d zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 
podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami 
Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie zapewnia 
komunikację w formie określonej w tym wniosku lub



•

wskazuje na inną formę realizacji uprawnień 
określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w  Sierpcu
'V';;'.;1. ,'■ 7.', .-''?ŹS' \ 7  ^77'7r<, ■ ' 7  77. 7*7' : ' 7 ;T777''''^777 i 7 ;7 '7 .  J,77f777''' 7 /  ;7. ̂ t '7 ^ 7 7 '! \ 7 ' 7','t 77':»7

- 5 ■ ■ ■ ■ - ■  Zakres Wymagania zgodnie Dostęp alternatywny i Planowane działania /

żart. 6 ustawy art. 7 ustawy szacowane koszty

Zakres dostępności 

architektonicznej ;

a zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi .

(występuje bariera . 
architektoniczna dla osób 
poruszających się na wózku 
inwalidzkim -  schody bez podjazdu)

Osoba ze szczególnymi potrzebami 
może zadzwonić do biblioteki i 
pracownik przygotuje oraz poda 
książki w umówionym czasie;

Instalacja podnośnika dla wózka 
inwalidzkiego, na zewnątrz. 
Szacowany koszt:
20 000 zł

V , _

1 • , c t

Osoby ze szczególnymi potrzebami 
za pomocą instalacji przywoławczej 
-domofonu lub dzwonka - 
przywołują pracownika biblioteki, 
który podejmie się obsługi ww. 
osoby.

lub rozkładane rampy na schody 
zewnętrzne
Szacowany koszt: 3000 zł 
Zakup domofonu 
Szacowany koszt: 300 zł

b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

likwidacja progu w korytarzu ' • Podjazd/rampa dla wózka 
inwalidzkiego w korytarzu. 
Szacowany koszt:
2000 zł

-
c zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 

sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy 
(infokiosk)

(brak informacji o rozkładzie 
pomieszczeń w sposób 
dotykowy i głosowy)

Tablica z informyjna o 
rozmieszczeniu pomieszczeń 
w bibliotece także z informacją 
języku Braille'a 
Szacowany koszt:
800 zł

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

jest taka możliwość

e zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich w trakcie ewakuacji wyznaczone osoby pracownik



uratowania w inny sposób {m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia);

bibliotek] udzieli pomocy w opuszczeniu budynku 
osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zakres dostępności 

cyfrowej \.'J

przestrzegać ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. 0  dostępności cyfrowej stron - 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to ze strona 
internetowa podmiotu musi być zgodna ze Standardem WCAG 2.1. Należy na niej 
umieścić m.in.:
- dane teleadresowe podmiotu i linki do strony podmiotowej BIP oraz deklaracje 
dostępności,
- narzędzia kontaktowe (np. formularze, wideotłumacz języka migowego itp.},
• zapewnić odpowiednia nawigacje na stronie,
- zapewnić dostępność umieszczonych na stronie multimediów {np. muszą zawierać 
napisy),
- informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej,
- dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów 
przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych

Zakup szablonu strony 
internetowej spełniającej warunki 
ustawy.
Dołączenie plików dźwiękowych 
do dokumentów zamieszczonych 
na stronie internetowej biblioteki 
tj. regulamin, statut, informacje 
teleadresowe itd.
Szacowany koszt:
• szablon strony: 500 zł
- koszt roczny za stronę 400 zł
• nagranie podstawowych zasad 
biblioteki w języku migowym:
800 zł

Zakres dostępności
informacyjno-.

komunikacyjnej

a obsługę klienta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, 0  

których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 0  języku migowym i 
innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez 
wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony 
internetowe i aplikacje,
- wykorzystanie poczty elektroniczne, SMS, MMS, strony internetowej

Wykorzystanie tłumaczy języka migowego online na 
stronie www.migam.org przy stanowisku 
komputerowym w czytelni, 
noczta elektroniczna: Dbosierocłfflinteria.Dl 
SMS, MMS

b instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 
opartych 0  inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Wykorzystanie tłumaczy języka 
migowego online na stronie 
www.migam.org przy stanowisku 
komputerowym w czytelni, 
poczta elektroniczna: 
DbDsierDcOinteria.Dl
SMS, MMS

c zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji 0  zakresie jego 
działalności -  w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 
łatwym do czytania (ETR),

Zamieszczenie na stronie 
internetowej nagrania 
informacyjnego z dźwiękiem i 
tłumaczem migowym 
dotyczącego działalności 
biblioteki.
Szacowany koszt: 800 zł

d zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 
podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Tak, realizacja na poziomie deklaratywnym -  realnie w 
miarę możliwości pracowników oraz posiadanych

http://www.migam.org
http://www.migam.org
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zasobów rzeczowych 
P8P w Sierpcu.

Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu

Zakres ’ ‘ W ymagania zgodnie Dostęp a lte rna tyw ny | Planowane działania /

I'- * </' ?' ,** \ *  ̂ ’ ż a r t.  6 ustawy art. 7 ustawy szacowane koszty

Za kres dostępności 

architektonicznej

a zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi

Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich (od 
strony głównego wejścia budynku) oraz toalety na 
parterze, które dostosowane są do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Ponadto są odpowiednio szerokie 
drzwi na parterze szkoły.
Szkoła nie dysponuje platformami i windami 
pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra. 
Ponadto nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich od 
strony hali sportowej.

Wejście do hali sportowej dla osób 
niepełnosprawnych jest od strony. 
głównej budynku.,
Dla uczniów poruszających się na 
wózku inwalidzkim zostaną 
zorganizowane zajęcia na parterze 
szkoły.
Dla pozostałych osób 
niepełnosprawnych zapewniona 
jest opieka dorosłego.

Wykonanie podjazdu dla wózkó’ 
inwalidzkich od strony hali 
sportowej po otrzymaniu 
dofinansowania. Koszt: 
ok. 20000,00 zł.

b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Szkoła nie dysponuje platformami i windami 
pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra 
oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 8udynek nie jest dostosowany do 
potrzeb osób niewidomych.

Zapewniona jest pomoc 
pracowników szkoły.

Montaż windy dla osób 
niepełnosprawnych, po 
otrzymaniu dofinansowania. 
Koszt: ’ 
ok. 80 000,00 zł

c zapewnienie Informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy 
(infokiosk)

Szkoła nie ma informacji na temat rozkładu 
pomieszczeń.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w ■. ' 
druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Informacji udzielają pracy szkoły.

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

Szkoła umożliwia wejście do budynku osobie 
korzystającej z psa asystującego.

e zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia);

Szkoła umożliwia osobom ze szczególnymi potrzebami 
możliwości ewakuacji.



Zakres dostępności 
c y f r o w e j i ' '  ■/

przestrzegać ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to ze strona 
internetowa podmiotu musi być zgodna ze Standardem WCAG 2.1. Należy na niej 
umieścić m.in.:
- dane teleadresowe podmiotu i linki do strony podmiotowej BIP oraz deklaracje 
dostępności,
• narzędzia kontaktowe (np. formularze, wideotłumacz języka migowego itp.),
• zapewnić odpowiednia nawigacje na stronie,
• zapewnić dostępność umieszczonych na stronie multimediów (np. musza zawierać 
napisy),
- informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej,
- dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów 
przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych

Strona internetowa jest w znacznej części zgodna z 
ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacjach mobilnych 
podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 
wyłączeń wymienionych poniżej:
- niektóre zamieszczone informacje w formie 
załączników są w postaci skanów, co wynika z 
charakteru informacji, jaki jest niezbędny do ich 
opublikowania;
• filmów na stronie pojawia się kilka, najczęściej w 
postaci banerów, nie posiadają napisów dla osób 
niesłyszących;
- zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze 
względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo 
duża liczba zdjęć;
• odnośniki otwierają się w nowych oknach.
Dla strony www.losierpc.edu.pl przeprowadzono 
samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych 
oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny 
strony:
Test -  European Internet Indusion lnitiative, pod 
adresem internetowym: httD://rherkers.eiii.eu/ł. z 
którego wynika, że strona internetowa- 
www.losierpc.edu.pl spełnia wymagania w 80,97%. 
Ułatwienia na stronie WWW.losierDC.edu.Ol
- podwyższony kontrast,
• możliwość zmiany wielkości liter na stronie,
- możliwość zwiększania odstępów,
- możliwość zmiany czcionki na czytelną,
- podkreślenie oraz podświetlenie linków,
• nawigacja klawiaturą,
-czytnik ekranu,
- kursor,
- struktura strony.

Niedostępne informacje zostaną 
udostępnione, na przykład poprzez 
odczytanie niedostępnego cyfrowo 
dokumentu, opisanie zawartości 
filmu itp.

Szkoła będzie na bieżąco usuwać 
stwierdzone niedogodności na 
stronie internetowej.

Zakres dostępności

informacyjno-
komunikacyjnej

a obsługę klienta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o 
których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez 
wykorzystanie zdalnego dostępu Online do usługi tłumacza przez strony 
internetowe 1 aplikacje,

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza 
języka migowego.

Do obsługi klienta zostanie 
wykorzystana poczta 
elektroniczna, umożliwienie 
załatwienie sprawy w obecności 
zaufanej osoby

http://www.losierpc.edu.pl
http://www.losierpc.edu.pl
http://www.losierpc.edu.pl
http://WWW.losierDC.edu.Ol
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' - wykorzystanie poczty elektroniczne, SMS, MMS, strony internetowej ;

b instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszącyeh, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 
opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

W budynku nie ma urządzeń lub środków technicznych 
do obsługi osób słabosłyszących.

Do obsługi klienta zostanie 
wykorzystana poczta 
elektroniczna, umożliwienie ’ 
załatwienie sprawy w obecności 
zaufanej osoby.

- -

c zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 
działalności -  w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 
łatwym do czytania (ETR),

Umieszczane na stronie filmy nie są dostosowane do 
osób niestyszących.

Na wniosek zainteresowanej osoby 
opisanie filmu.

- -

d zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 
podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Szkoła zapewnia rozpatrzenie zgłoszenia najpóźniej w 
ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie 
dostępności albo zapewnienie dostępu w 
alternatywnej formie nie będzie możliwe, powinno 
nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 
Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, 
zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu 
do informacji.

• \ ’ ■ '
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a rt. 7 ustaw y szacowane koszty

Zakres dostępności 

architektonicznej

a zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi

obiekt dostosowany wszystkie pomieszczenia znajdują 
się na parterze, przed budynkiem 
znajduje się podjazd

z uwagi na dostępność nie są 
wymagane koszty związane z 
dostosowaniem pomieszczeń

' b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, -

obiekt dostosowany , osoba wspierająca z uwagi na dostępność nie są 
wymagane koszty związane z 
dostosowaniem pomieszczeń

* -

c zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy 
(infokiosk)

obiekt niedostosowany • osoba wspierająca przygotowanie rozkładu 
pomieszczeń w sposób wizualn’ 
dotykowy

d zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym istnieje możliwość wejścia do budynku osoby osoba wspierająca brak kosztów związanych z



mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 
1495),

korzystającej z psa asystującego działaniami

e zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania winny sposób (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia);

pomieszczenia oznakowane zgodnie z ustawą o 
ewakuacji

osoba wspierająca wprowadzenie procedury 
ewakuacyjnej, zabezpieczenie 
środków oraz oznaczeń dot. 
ewakuacji

Zakres dostępności 

cyfrowej

przestrzegać ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to ze strona 
internetowa podmiotu musi być zgodna ze Standardem WCAG 2.1.

dostosowanie dokumentów 
elektronicznych do wymagań 
Standardu WCAG

Należy na niej umieścić m.in.:
- dane teleadresowe podmiotu i linki do strony podmiotowej 6IP oraz deklaracje 
dostępności.

dane zamieszczone na stronie • **

- narzędzia kontaktowe {np, formularze, wideotłumacz języka migowego itp.),
- zapewnić odpowiednia nawigacje na stronie,

brak wideo tłumacza języka migowego poszukiwanie narzędzi 
kontaktowych

- zapewnić dostępność umieszczonych na stronie multimediów {np. muszą zawierać 
napisy).

jednostka nie zamieszcza multimediów ' ' - VV

- informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej, brak informacji zamieszczonej na stronie osoba wspierająca zamieszczenie na stronie zasad 
postępowania w sytuacji 
kryzysowej '

- dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów łub wzory innych dokumentów 
przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych

dokumenty są dostępne na stronie BIP - osoba wspierająca

Zakres dostępności 

nformacyjno- V 
komunikacyjnej ^

a) obsługę klienta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o 
których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez 
wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony 
internetowe l aplikacje.

brak brak wdrożenie dostępu on-line do 
usługi zdalnego tłumacza

- wykorzystanie poczty elektroniczne, SMS, MMS, strony internetowej spełnia osoba wspierająca - '

b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 
opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

brak brak' zakup urządzeń do obsługi osób 
słabowidzących

cj zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 
działalności -  w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 
łatwym do czytania (ETR),

brak brak podjęcie działań związanych z 
umieszczeniem na stronie 
internetowej informacji o 
działalności jednostki zgodnie z
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wymogami

d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 
podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

dostępność złożenia wniosku osoby ze szczególnymi 
potrzebami w formach dopuszczonych w  tym wniosku

osoba wspierająca pracownik schodzi do osoby po 
zawiadomieniu przez osobę 
wnioskującą przed wejściem dc 
budynku

! .............................. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu
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Zakres dostępności 

architektonicznej

a zapewnienie wolnych od barier poziomych 1 pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi

Placówka jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Na parterze jest sala dydaktyczna. 
W okresie epidemii COVID-19 sala została przeznaczona 
na izolatorium. W tej sytuacji zajęcia odbywają się na 
piętrze.
Wejście do budynku posiada podjazd.
Drzwi są szerokie.

W okresie epidemii dziecko z 
niepełnosprawnością ruchową ma 
zajęcia na piętrze.
Placówka zapewnia osobę dorosłą, 
kto pomaga dostać się na piętro.

Planowany zakup schodowłazu 
lub windy w celu zapewnienia 
komunikacji dla osoby 
niepełnosprawnej

b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Brak jest urządzeń, które w chwili obecnej umożliwiają 
dostęp do wszystkich pomieszczeń

Placówka zapewnia osobę, która 
przy wejściu udzieli wszelkich 
informacji.
Na dole powstał punkt 
Informacyjny. Dyrektor lub 
pracownik sekretariatu ma 
obowiązek zejść na parter oraz w 
wyznaczonym punkcie przyjąć 
osobę niepełnosprawną.

.

c zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy 
(infokiosk)

Przy wejściu na parterze w widocznym miejscu 
znajduje się informacja nt rozkładu pomieszczeń. 
Brak sposobu wizualnego, dotykowego i głosowego.

Zakup tablic wizualnych i 
dotykowych .

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

Osoby korzystające z psa asystującego mogą wejść na 
teren placówki.

e zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt.

Brak odpowiedniego sprzętu i sygnalizacji zagrożenia w 
celu zapewnienia ewakuacji osoby ze szczególnymi

Podczas ewakuacji osoby ze 
szczególnymi potrzebami mogą



*>

sygnalizacje zagrożenia); potrzebami mogą liczyć na pomoc pracowników 
obsługi

Zakres dostępności 

cyfrowej f i'

przestrzegać ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to ze strona 
internetowa podmiotu musi być zgodna ze Standardem WCAG 2.1. Należy na niej 
umieścić m.in.:
• dane teleadresowe podmiotu 1 linki do strony podmiotowej BIP oraz deklaracje 
dostępności,
- narzędzia kontaktowe (np. formularze, wideotłumacz języka migowego itp.),
- zapewnić odpowiednia nawigacje na stronie,
- zapewnić dostępność umieszczonych na stronie multimediów (np. muszą zawierać 
napisy),
- informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej,
- dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów 
przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych

Strona internetowa dysponuje możliwością 
powiększenia liter

W trakcie realizacji nowa strona 
internetowa placówki z 
dostępnością dla osób 
niepełnosprawnych

Zakup modułu deklaracji 
dostępności od firmy prowadzącej 
stronę internetową placówki

Zakres dostępności 
informacyjno-1 , 

komunikacyjnej !

a obsługę klienta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o 
których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i . 
innych środkach komunikowania się (Oz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez 
wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony 
internetowe i aplikacje,
- wykorzystanie poczty elektroniczne, SMS, MMS, strony internetowej

Placówka dysponuje stroną internetową. Dostępny jest 
adres email placówki.
Brak możliwości komunikowania się w języku 
migowym.

Skorzystanie z usług tłumacza 
migowego .

Zakup usługi tłumacza

b instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM łub urządzeń 
opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

Brak urządzeń technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących -

Skorzystanie z usług tłumacza 
migowego ■’ 1 ■

Zakup urządzenia do obsługi osób 
słabosłyszących , . -

c zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 
działalności -  w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 
łatwym do czytania (ETR),

Brak treści w języku polskim migowym. Zakup programu do nagrania 
treści w języku migowym

d zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 
podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Informacja na stronie o możliwości komunikacji i formie 
złożenia wniosku

Placówka zapewni pomoc w 
komunikacji
z podmiotem publicznym

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

Zakres Wymagania zgodnie Planowane działania /  i



: ; ■

ż a r t.  6 ustawy art. 7 ustawy szacowane koszty

Zakres dostępności 

architektonicznej

a zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi

niski podjazd do wejścia budynku, szerokie drzwi 
wejściowe budynku

b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

szerokie drzwi wewnętrzne do wszystkich pomieszczeń, 
budynek parterowy

c zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy 
(infokiosk)

tabliczki informacyjne graficzne i tekstowe na ścianach i 
drzwiach wszystkich pomieszczeń

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

możliwość wstępu do budynku z psem asystującym

‘ e
i ;a:

zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia);

brak odpowiednich procedur pomoc pracowników

Zakres dostępności 

cyfrowej * ' ? '
r*.

przestrzegać ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to ze strona 
internetowa podmiotu musi być zgodna ze Standardem WCAG 2.1. Należy na niej 
umieścić m.in.:
- dane teleadresowe podmiotu i linki do strony podmiotowej BIP oraz deklaracje 
dostępności,
- narzędzia kontaktowe (np. formularze, wideotłumacz języka migowego itp.),
- zapewnić odpowiednia nawigacje na stronie,
- zapewnić dostępność umieszczonych na stronie multimediów (np. muszą zawierać 
napisy), ,
- informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej,.
• dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów łub wzory innych dokumentów 
przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych

strona internetowa
zawiera dane teleadresowe urzędu a informacje i 
dokumenty na niej umieszczone są tylko w formie 
tekstu

Zakres dostępności 

in form acyjno- v / 

komunikacyjnej

a obsługę klienta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o 
których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się (Oz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez 
wykorzystanie zdalnego dostępu Online do usługi tłumacza przez strony 
internetowe i aplikacje,

obsługa z wykorzystaniem poczty elektronicznej

X
-■ ■■ ... .......\
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• wykorzystanie poczty elektroniczne, SMS, MMS, strony internetowej

b instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 
opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

brak odpowiednich urządzeń

c zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 
działalności -  w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 
łatwym do czytania (ETR),

brak informacji

d zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 
podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami Zarząd 
Dróg Powiatowych w Sierpcu zapewni komunikację w 
formie określonej w tym wniosku lub wskaże na inną 
formę realizacji uprawnień określonych w ustawie z 
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zespół Szkół Nr 1 Sierpcu

- 10 Zakres Wymagania zgodnie Dostęp alternatywny Planowane działania /  ;

z art. 6 ustawy art. 7 ustawy szacowane koszty

Zakres dostępności 
architektonicznej; ł

a zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi

Spełnione, oprócz dostępu do części podziemnej (3 -  
sale lekcyjne), szatnie, stołówka

Szafki ubraniowe na parterze przy 
windzie.
Plan lekcji układany bez dostępu 
do części podziemnej

Szafka ubraniowa 
1-szt. podwójna 

60x49xl80cm 
koszt: SSOzł 
realizacja: 2021*2022

b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Rampy podjazdowe do i z części podziemnej (3 - sale 
lekcyjne, szatnie, stołówka)

Patrz p.la) Rampy (szyny) podjazdowe 
składane teleskop.
2 ■ szt. 1650zł/szt. • 
2-szt. 2500zł/szt.
Realiz. - 2021-24r.

c zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy 
(infokiosk)

Tyflomapa, 
Informacja w Brajlu

Wyznaczony pracownik szkoły do 
udzielania informacji

W trakcie realizacji 
Realiz. - 2020-21r. 
Koszt: • 16000zł.

d zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym W razie takiej potrzeby * spełnione Sekretariat szkoły



- ' mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 11721 
1495),

e zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób {m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia);

-Częściowo spełnione (procedury, ewakuacyjne tablice 
fluo., oświetlenie awaryjne).
•Brak poziomego oznakowania schodów 
dla osób niedowidzących

Wyznaczony pracownik szkoły do 
udzielania pomocy

Taśma żółta ostrzegawcza xl0sz 
Taśma żółta antypoślizgowa 
x20szt.
Koszt -1400zł 
Real.:-2020-21r.

Zakres dostępności 

cyfrow ej •

przestrzegać ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to ze strona 
internetowa podmiotu musi być zgodna ze Standardem WCAG 2.1. Należy na niej . 
umieścić m.in.:
• dane teieadresowe podmiotu i linki do strony podmiotowej BIP oraz deklaracje 
dostępności,
- narzędzia kontaktowe (np. formularze, wideotłumacz języka migowego itp.),
- zapewnić odpowiednia nawigacje na stronie,
• zapewnić dostępność umieszczonych na stronie multimediów (np. muszą zawierać 
napisy), ,
• informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej,
- dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów łub wzory innych dokumentów 
przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych .

Wykonane

; •

Zakres dostępności

in fo rm acyjno-

kom unikacyjnej

a obsługę klienta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o 
których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez 
wykorzystanie zdalnego dostępu Online do usługi tłumacza przez strony 
Internetowe i aplikacje, ' .
- wykorzystanie poczty elektroniczne, SMS, MMS, strony internetowej

Komunikacja Bez Barier- aplikacja „SEVENET" Komunikacja BezBarier-aplikacja 
„SEVENET"

10zł-jednorazowo

b instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 
opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Przenośna pętla magnetyczna HUMANTECHNIK 
zestaw LA90

Koszt-1300zł 
Realizacja -  2021-24r.

- -

c zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 
działalności -  w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 
łatwym do czytania (ETR),

Jest zapewnienie - w miarę posiadanych i pozyskanych 
środków finansowych

d zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 
podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Jest zapewnienie



Poradnia spychologiczno-pedagogiczna w  Sierpcu

Zakres Wymagania zgodnie Dostęp alternatywny Planowane działania /

• < ■ ** ' **.1 i - ■ v  .* *r.* *-■'-// *" **'' A-*-!8 z art. 6 ustawy art. 7 ustawy szacowane koszty ;

Zakres dostępności 

architektonicznej ^

a zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi

Obiekt dostosowany Wszystkie pomieszczenia znajdują 

sie na parterze, przed budynkiem 
znajduje sie podjazd.

Z uwagi na dostępność nie są 
wymagane koszty związane z 
dostosowaniem pomieszczeń -  
dla osób ze specjalnymi 
potrzebami

b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

Obiekt dostosowany Osoba wspierająca Z uwagi na dostępność nie są 
wymagane koszty związane z 
dostosowaniem pomieszczeń -  
dla osób ze specjalnymi 
potrzebami '

c. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) łub głosowy 
(infokiosk)

Obiekt niedostosowany r Osoba wspierająca Przygotowanie rozkładu 
pomieszczeń w sposób wizualny i 
dotykowy wg potrzeb

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

Istnieje możliwość wejścia do budynku osoby 

korzystającej z psa asystującego

Osoba wspierająca . .r. ? - ' Brak kosztów - ■

e zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia);

Pomieszczenia oznakowane zgodnie z ustawą o 
ewakuacji

Osoba wspierająca Wprowadzenie procedury 
ewakuacyjnej, zabezpieczenie 
środków oraz oznaczeń dot. 
ewakuacji

Zakres dostępności

cyfrow ej'"’-'. v-|£;-

przestrzegać ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to ze strona 
internetowa podmiotu musi być zgodna ze Standardem WCAG 2.1.

Dostosowanie dokumentów 
elektronicznych do wymagań 
Standardu WCAG

Należy na niej umieścić m.in.:
- dane teleadresowe podmiotu i linki do strony podmiotowej B1P oraz deklaracje 
dostępności.

Dane zamieszczone na stronie

- narzędzia kontaktowe (np. formularze, wideotłumacz języka migowego itp.), Brak wideo tłumacza jeżyka migowego Poszukiwanie narzędzi 
kontaktowych



■ zapewnić odpowiednia nawigacje na stronie/
* '

• zapewnić dostępność umieszczonych na stronie multimediów (np. muszą zawierać 
napisy).

Jednostka nie zamieszcza multimediów

- informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej, Brak informacji zamieszczonej na stronie Osoba wspierająca Zamieszczenie na stronie zasa 
postępowania w sytuacji 
kryzysowej

• dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów 
przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych

Dokumenty są dostępne na stronie BIP Osoba wspierająca ]

Zakres dostępności 

informacyjnb- 

komunikacyjnej • >

a obsługę klienta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o 
których mowa wart. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez 
wykorzystanie zdalnego dostępu Online do usługi tłumacza przez strony 
internetowe i aplikacje.

brak brak
Wdrożenie dostępu onime do 
usługi zdalnego tłumacza

.w; - , ,t -
* wykorzystanie poczty elektroniczne, SMS, MMS, strony internetowej spełnia Osoba wspierająca

' . — -----—

7;» , . ’

b instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 
opartych o inne technologie, których ceiem jest wspomaganie słyszenia,

brak brak
Zakup urządzeń do obsługi osól 
słabowidzących

.* •• w 1
^ c zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 

działalności -  w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym orał informacji w tekście 
łatwym do czytania (ETR),

brak brak
Podjęcie działań zgodnie z

wymogami

d zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 
podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Dostępność złożenia wniosku osoby 2e szczególnymi 
potrzebami w formach dopuszczalnych w tym wniosku

Osoba wspierająca
Pracownik schodzi do osoby po 
zawiadamianiu przez osobę 
wnioskującą przed wnioskującą 
pezed wejściem do budynku

Dom Pomocy Społecznej w Szcmtowfe

12 s ■ • Zakres ■■ j Wymagania zgodnie 1 Dostęp alternatywny i • planowane działania /
• •
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a kres dos tęp no śc i 

c h ite k to n ic z ń e j^

a zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi

TAK

b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich

TAK

c zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy 
(infokiosk)

TAK (wizualny) Wyznaczono osoby (osoby o 
przeszkoleniu medycznym i 
opiekuńczym), które mają 
zapewnić osobie ze szczególnymi 
potrzebami bezpośrednie wsparcie

d zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym 
mowa wart. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej ora2  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 
1495),

TAK

e zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia);

TAK Wyznaczono osoby (osoby o 
przeszkoleniu medycznym i 
opiekuńczym oraz BHP 1PPOŻ), 
które mają zapewnić osobie ze 
szczególnymi potrzebami 
bezpośrednie wsparcie

'J*< r

r

'ak res  d o s tę p n o ś c i 

:y fro w e j

przestrzegać ustawy 2 dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to ze strona 
internetowa podmiotu musi być zgodna ze Standardem WCAG 2.1. Należy na niej 
umieścić m.in.:
• dane teleadresowe podmiotu i linki do strony podmiotowej BJP oraz deklaracje 
dostępności,
• narzędzia kontaktowe (np. formularze, wideotłumacz języka migowego itp.),
- zapewnić odpowiednia nawigacje na stronie,
• zapewnić dostępność umieszczonych na stronie multimediów (np. muszą 2 awierać 
napisy),
• informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej,
- dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów 
przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych

TAK

Istnieje możliwość obsługi osób
słabosłyszących/niesłyszących oraz 
niedowidzących po uprzednim

Z akres  d o s tę p n o ś c i  

in fo rm a c y jn o -

a obsługę klienta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o 
których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez

NIE



fr

komunikacyjnej wykorzystanie zdalnego dostępu ontine do usługi tłumacza przez strony 
internetowe i aplikacje,
■ wykorzystanie poczty elektroniczne, SMS, MMS, strony internetowej

powiadomieniu. Informacje . 
kontaktowe zostały wykazane w 
deklaracji dostępności 
zamieszczonej na stronie 
internetowej jednostki.

*

b instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 
opartych o Inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

NIE Istnieje możliwość obsługi osób 
słabosłyszących/niesłyszących oraz 
niedowidzących po uprzednim 
powiadomieniu. Informacje 
kontaktowe zostały wykazane w 
deklaracji dostępności 
zamieszczonej na stronie 
internetowej jednostki.

-

c zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 
działalności -  w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 
łatwym do czytania (ETR),

NIE
i

Istnieje możliwość obsługi osób 
słabosłyszących/niesłyszących oraz 
niedowidzących po uprzednim 
powiadomieniu. Informacje 
kontaktowe zostały wykazane w 
deklaracji dostępności 
zamieszczonej na stronie 
internetowej jednostki.

'

d zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 
podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

NIE Istnieje możliwość obsługi osób 
słabosłyszących/niesłyszących oraz 
niedowidzących po uprzednim 
powiadomieniu. Informacje 
kontaktowe zostały wykazane w , 
deklaracji dostępności 
zamieszczonej na stronie, 
internetowej jednostki.

Kryta Pływalnia w Sierpcu

- -- - ■ 13- Zakres W ymagania zgodnie Dostęp a lte rna tyw ny Planowane działania /

z a rt. 6 ustawy art. 7 ustawy szacowane koszty

Zakres dostępności a zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, ’

Jednostka jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

1



«

architektonicznej podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi Wejście do budynku posiada podjazd. 
Drzwi są szerokie.

b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Brak jest urządzeń, które ułatwiają wejście do niecek 
basenowych

Jednostka zapewnia osobę 
( ratownika), który służy pomocą 
osobie niepełnosprawnej.

Zakup windy dla osób 
niepełnosprawnych.

c zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy 
(infokiosk) ,

Przy wejściu na parterze w widocznym miejscu 
znajduje się informacja nt rozkładu pomieszczeń. 
Brak sposobu wizualnego, dotykowego i głosowego.

Zakup tablic wizualnych i ■ 
dotykowych

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

W związku z obowiązującymi przepisami sanitarno
higienicznymi na tego typu obiektach osoby 
korzystające z psa asystującego nie mogą wejść na 
teren obiektu.

e zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia);

W przypadku zaniku prądu obiekt wyposażony jest w 
oświetlenie awaryjne hali basenowej oraz pomieszczeń 
szatni i toalet oraz ciągów komunikacyjnych poza tym 
brak odpowiedniego sprzętu i sygnalizacji zagrożenia w 
celu zapewnienia ewakuacji osoby ze szczególnymi 
potrzebami

Podczas ewakuacji osoby ze 
szczególnymi potrzebami mogą 
liczyć na pomoc pracowników 
obsługi

' ,

■ T* 
. >  
■■i-

Zakres dostępności 

cyfrowej

przestrzegać ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to ze strona 
internetowa podmiotu musi być zgodna ze Standardem WCAG 2.1. Należy na niej 
umieścić m.in.:
- dane teleadresowe podmiotu i linki do strony podmiotowej BIP oraz deklaracje 
dostępności,
• narzędzia kontaktowe (np. formularze, wideotłumacz języka migowego itp.),
• zapewnić odpowiednia nawigacje na stronie, ■ ■ ;
- zapewnić dostępność umieszczonych na stronie multimediów (np. muszą zawierać 
napisy),
- informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej,
• dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów 
przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych

Strona internetowa zgodna ze standardem WCAG2.1

Zakres dostępności 

inform acyjno- 

kom unikacyjnej,

a obsługę klienta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o 
których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym 1 
innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez 
wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony 
internetowe i aplikacje,
• wykorzystanie poczty elektroniczne, SMS, MMS, strony internetowej

Placówka dysponuje stroną internetową oraz kontem 
na platformie facebook. Dostępny jest adres e-mail 
placówki.
Brak możliwości komunikowania się w języku 
migowym.

Skorzystanie z usług tłumacza 
migowego

Zakup usługi tłumacza



b instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 
opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

Brak urządzeń technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących

Skorzystanie z usług tłumacza 
migowego .

Zakup urządzenia do obsługi osć 
słabosłyszących

c zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 
działalności -  w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 
łatwym do czytania (ETR),

Brak treści w języku polskim migowym. Zakup programu do nagrania 
treści w języku migowym

d tapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 
podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Informacja na stronie o możliwości komunikacji 1 formie 
złożenia wniosku

Placówka zapewni pomoc w 
komunikacji
z podmiotem publicznym

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w  Sierpcu

14 . ■ Zakres Wymagania zgodnie 

z art. 6 ustawy

Dostęp alternatywny 

art. 7 ustawy ;

Planowane działania /  

-  szacowane koszty

Zakres dostępności 

architektonicznej

a zapewnienie wolnych od barier poziomych 1 pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi

osobom ze szczególnymi 
potrzebami placówka zapewnia 
wsparcie drugiej osoby

b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

W celu umożliwienia realizacji 
potrzeb uczniów - 
niepełnosprawnych obsługia i 
gabinety specjalistyczne 
usytuowane są na parterze.

c zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) tub głosowy 
(infokiosk)

pomieszczenia szkolne dodatkowo 
zostały oznaczone AAC

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

podjazd dla osób 
niepełnosprawnych

e zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji łub łch 
uratowania w inny sposób (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia); .

W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa opracowana 
została instrukcja BHP.Corocznie



. '
przeprowadza się próbną 
ewakuację przeciwpożarową 
z wykorzystaniem dróg 
ewakuacyjncyh

Zakres dostępności 

cyfrowej

przestrzegać ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to ze strona 
internetowa podmiotu musi być zgodna ze Standardem WCAG 2.1. Należy na niej 
umieścić m.m.:
• dane teleadresowe podmiotu i linki do strony podmiotowej BIP oraz deklaracje 
dostępności,
• narzędzia kontaktowe (np. formularze, wideotłumacz języka migowego itp.),
- zapewnić odpowiednia nawigacje na stronie,
- zapewnić dostępność umieszczonych na stronie multimediów (np. muszą zawierać 
napisy),
- informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej,
- dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów 
przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych

SOSW posiada stronę internetową 
oraz szkolnego facebooka

Zakres dostępności

in form acyjno-

komunikacyjnej

a obsługę klienta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o 
których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez 
wykorzystanie zdalnego dostępu Online do usługi tłumacza przez strony 
internetowe i aplikacje,
- wykorzystanie poczty elektroniczne, SMS, MMS, strony internetowej

■ ' ' ' : ■ %  

‘ i.

b instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 
opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

c zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 
działalności -  w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 
łatwym do czytania (ETR),

d zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 
podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

______ ... t .................. ......J
Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu



I

ż a r t .  6 ustawy art. 7 ustawy

szacowane koszty

Zakres dostępności 

a rch itekton iczne j-;

a zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi

Obiekt dostosowany Wszystkie pomieszczenia znajdują 
się na parterze, z każdego • - . 
pomieszczenia CKZ wyjazd jest 
bezpośrednio na plac

Z uwagi na dostępność, nie są 
wymagane dodatkowe koszty 
związane z dostosowaniem 
pomieszczeń .

b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Obiekt dostosowany Osoba wspierająca Z uwagi na dostępność, nie są 
wymagane dodatkowe koszty 
związane z dostosowaniem 
pomieszczeń

c zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy 
(infokiosk) .

8rak dostosowania Osoba wspierająca Przygotowanie rozkładu 
pomieszczeń w sposob wizualny 
dotykowy

' * ■ !
d zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym 

mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Oz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 
1495),

Istnieje możliwość wejścia do budynku osoby 
korzystającej z psa asystującego

Osoba wspierająca Brak kosztów związanych z 
działaniami

■ . - .
e zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 

uratowania w inny sposób (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia);

Pomieszczenia oznakowane zgodnie z ustawą o 
ewakuacji

Osoba wspierająca Wprowadzenie procedury 
ewakuacyjnej, zabezpieczenie 
środków oraz oznaczeń 
dotyczących ewakuacji

Zakres dostępności 

cyfrowej

przestrzegać ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych 1 aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to ze strona 
internetowa podmiotu musi być zgodna ze Standardem WCAG 2.1.

Dostosowanie dokumentów 
elektronicznych do wymagań 
Standardu WCAG

••
Należy na niej umieścić m.in.:;
• dane teleadresowe podmiotu i linki do strony podmiotowej BiP oraz deklaracje 
dostępności.

Dane zamieszczone na stronie
-<

.
- narzędzia kontaktowe (np. formularze, wideotłumacz języka migowego itp.), brak video thimacza języka migowego poszukiwanie narzędzi - 

kontaktowych

• zapewnić odpowiednia nawigacje na stronie,

■
• zapewnić dostępność umieszczonych na stronie multimediów (np. muszą zawierać 
napisy), .

jednostka nie zamieszcza multimediów



- informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej, brak informacji zamieszczonej na stronie Osoba wspierająca zamieszczenie na stronie zasad 
postępowania w sytuacji 
kryzysowej

- dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów 
przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych

dokumenty są dostępne na stronie BIP Osoba wspierająca

Zakres dostępności 

informacyjno--* ; 

komunikacyjnej

a obsługę klienta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o 
których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez 
wykorzystanie zdalnego dostępu Online do usługi tłumacza przez strony 
internetowe i aplikacje.

Brak Brak Wdrożenie dostępu on linę do 
usługi zdalnego tłumacza

- wykorzystanie poczty elektroniczne, SMS, MMS, strony internetowej Spełnia Osoba wspierająca -

b instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 
opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

Brak Brak

■ •

c zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 
działalności -  w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 
łatwym do czytania (ETR),

Brak Brak Podjęcie działań związanych z 2<* 
umieszczeniem na stronie 
internetowej informacji o 'i,  
działalności jednostki zgodnie z *... 
wymogami \;;,r

- . . i d zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 
podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Dostępność złożenia wniosku osoby ze szczególnymi 
potrzebami w formach dopuszczonych w tym wniosku

Osoba wspierająca Pracownik wychodzi do osoby 
wnioskującej przed wejście do 
budynku

S P ZZO Z W  S IE R P C U -S Z P IT A L  P O W IA T O W Y  W  S IE R P C U ' ’ 1

16 Zakres W ym agania zgodnie Dostęp alternatyw ny Planow ane działania /  ■■■i

ż a r t . 6  ustawy art. 7  ustawy szacowane koszty
' ł

[akres dostępności 

irchitektonicznej

a zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi.

Dojazd do budynku drogą utwardzoną - ul. 
Słowackiego.
Dojście do budynku utwardzonym chodnikiem -  ul. 
Słowackiego do bramy i do każdego wejścia do 
budynku. Przed bramą wjazdową wydzielone miejsce

Zapewnienie wsparcia innej osoby 
np. przez kontakt telefoniczny, 
zorganizowanie badania w innym 
dostępnym pomieszczeniu, pomoc 
pracownika w poruszaniu się na

Budowa szybu windowego 
1500000.

Budowa wspólnego szybu i windy 
dla budynku „A" 1*8"



i

BUDYNEK A '

ł

parkingowe. Przy wejściu głównym do szpitala 
wydzielono stanowisko postojowe lecz nie jest 
oznakowane znakami pionowymi i poziomymi. Na 
terenie Szpitala nie występują przeszkody terenowe. 
Budynek łatwy do odszukania wśród innych budynków 
Szpitala- oznaczenie literami każdego budynku. Na 
budynku zainstalowano tablice informujące o 
rozmieszczeniu jednostek organizacyjnych.
Wejście do budynku drzwi o wymaganej szerokości- co 
najmniej 110 cm. Nad wejściem zadaszenie chroniące 
przed opadami. Drzwi wejściowe do budynku nie 
posiadają progów.
Wejście jasno oświetlone. W budynku nie występuje 
punkt informacyjny, który usytuowano bezpośrednio 
przy wejściu *C* (wejście główne do szpitala) gdzie 
mogą być obsłużone osoby z niepełnosprawnością. 
Budynek nie dostosowany do potrzeb osób z wadami 
wzroku -  stopnie schodów klatek schodowych pierwszy 
i ostatni stopień nie oznakowane.
Na parterze gdzie występuje różnica poziomów 
zastosowano podjazd • możliwość wjazdu wózkiem. 
Posadzki wyłożone wykładzinami lub płytkami 
antypoślizgowymi. Odpowiednia szerokość korytarzy 
gwarantująca swobodę poruszania w tym na wózkach 
inwalidzkich. Korytarze zapewniają kontrast 
kolorystyczny umożliwiający odróżnienie, podłogi, 
ściany i drzwi. Wymagane przepisami oświetlenie 
traktów komunikacyjnych -  schody, korytarze. Drzwi 
wyjściowe z pomieszczeń posiadają czytelne 
oznakowanie kontrastowe jak i dotykowe listwy 1 . 
narożne.
Obiekt wielokondygnacyjny nie posiada dostępu do 
wyższych kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością.

terenie obiektu, dostęp za pomocą 
innych rozwiązań technicznych 
takich jak: okulary VR, film czy 
nagranie, na którym można 
zobaczyć wnętrza niedostępnych 
pomieszczeń.

Brak poręczy przy ścianach w ’ 
oddz. pediatrycznym.
15000

Oznakować znakiem pionowym 
poziomym stanowisko parkowai 
samochodów 
500

Powierzchnie spoczników 
schodów 1 schody wyróżnik 
kolorystycznie lub oznakować 
farbą.,
1000

Wykonać ścieżkę prowadzącą dc 
punktu informacyjnego 
1500

Powierzchnie spoczników 
schodów i schody wyróżnik 
kolorystycznie lub oznakować 
farbą.
1000

Wykonać ścieżkę prowadzącą do 
punktu informacyjnego 
1500

Umożliwić odczyt tablic 
informacyjnych wewnątrz 
budynku (oznaczenie drzwi) z . 
poziomu wózka 
niepełnosprawnego.

b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

Zapewnienie wsparcia 
pracowników Szpitala. -

c zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i  dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) łub głosowy 
(infokiosk)

Brak dostosowania obiektu w systemy informacyjne dia 
osób niewidomych i słabowidzących.
Obiekt nie dostosowany do wymogów osób z wadami

Pomoc pracownika w poruszaniu 
się na terenie obiektu, dostęp za 
pomocą innych rozwiązań

Oznaczenie budynku 
znakami dia potrzeb 
niewidomych.
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słuchu.
W kluczowych miejscach brak pętli indukcyjnych. 
Nie zapewniono osobom głuchym tłumacza języka 
migowego na miejscu lub zdalnie.
Brak tablicy informacyjnej z treścią informacji - 
czytelnego oznaczenia budynku co się w nim mieści 
oraz na każdej kondygnacji budynku, np.: kierunki 
wyjść, oznaczenie WC itp.

technicznych takich jak: okulary 
VR, film czy nagranie, na którym 
można zobaczyć wnętrza 
niedostępnych pomieszczeń.

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

Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym, jednak 
ze względów epidemiologicznych poruszanie się osoby 
niewidomej lub niedowidzącej oraz niepełnosprawnej 
z psem asystentem w pomieszczeniach związanych z 
leczeniem nie wskazane.

Zorganizowanie badania w innym 
dostępnym pomieszczeniu, pomoc 
pracownika w poruszaniu się na 
terenie obiektu.

"k&K-- r - :V .

e zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia);

'

Opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. 
Obowiązkowe szkolenia pracowników z próbnej 
ewakuacji co 2 lata pod nadzorem KP PSP. Osoby 
ewakuowane pod nadzorem pracownika/asystenta 
doprowadzane do strefy bezpieczeństwa pożarowego 
lub do punktu zbiórki. Drogi ewakuacyjne wyposażone 
w oświetlenie ewakuacyjne, awaryjne. Klatki schodowe 
wyposażone w systemy oddymiania. Korytarze o 
szerokości 240 cm. Korytarze pokryte wykładziną 
antypoślizgową lub glazurą, bez różnic poziomów.

Zapewnienie wsparcia innej osoby 
np. pomoc pracownika w 
poruszaniu się na terenie obiektu, 
dostęp za pomocą innych 
rozwiązań technicznych takich jak: 
wózki inwalidzkie,

4
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a zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi

Dojazd do budynku drogą utwardzoną - ul. 
Słowackiego.
Dojście do budynku utwardzonym chodnikiem-ul. 
Słowackiego do bramy i do każdego wejścia do 
budynku. Przed bramą wjazdową wydzielone miejsce 
parkingowe. Przy wejściu głównym do szpitala 
wydzielono stanowisko postojowe lecz nie jest 
oznakowane znakami pionowymi i poziomymi. Na 
terenie Szpitala nie występują przeszkody terenowe. 
Budynek łatwy do odszukania wśród innych budynków 
Szpitala- oznaczenie literami każdego budynku. Na

Zapewnienie wsparcia innej osoby 
np. przez kontakt telefoniczny, 
zorganizowanie badania w innym 
dostępnym pomieszczeniu, pomoc 
pracownika w poruszaniu się na 
terenie obiektu, dostęp za pomocą 
innych rozwiązań technicznych 
takich jak: okulary VR, film czy 
nagranie, na którym można 
zobaczyć wnętrza niedostępnych 
pomieszczeń.

Budowa szybu windowego z 
winda 
1500 000.

Budowa wspólnego szybu i windy 
dla budynku „A" i„B"

Brak poręczy przy ścianach w 
oddz. rehabilitacji, oddz. 
ginekologiczno-położniczym 
odcinek położniczy i trakcie

b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

budynku zainstalowano tablice informujące o 
rozmieszczeniu jednostek organizacyjnych.
Wejście do budynku drzwi o wymaganej szerokości- co 
najmniej 110 cm. Nad wejściem wnęka chroniące przed 
opadami. Drzwi wejściowe do budynku nie posiadają

Zapewnienie wsparcia 
pracowników Szpitala.

Porodowym.
50 000

Oznakować znakiem pionowym i 
poziomym stanowisko parkowania

' ;m
 'i
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progów.
Wejście jasno oświetfone. W budynku nie występuje 
punkt informacyjny, który usytuowano bezpośrednio 
przy wejściu „C" (wejście główne do szpitala) gdzie 
mogą być obsłużone osoby z niepełnosprawnością. 
Budynek nie dostosowany do potrzeb osób z wadami 
wzroku -  stopnie schodów klatek schodowych pierwszy 
i ostatni stopień nie oznakowane.
Na parterze przed wejściem do budynku gdzie 
występuje różnica poziomów zastosowano podjazd - 
możliwość wjazdu wózkiem.
Posadzki wyłożone wykładzinami lub płytkami 
antypoślizgowymi. Odpowiednia szerokość korytarzy 
gwarantująca swobodę poruszania w tym na wózkach 
inwalidzkich. Korytarze zapewniają kontrast 
kolorystyczny umożliwiający odróżnienie, podłogi, 
ściany i drzwi. Wymagane przepisami oświetlenie 
traktów komunikacyjnych -  schody, korytarze. Drzwi 
wyjściowe z pomieszczeń posiadają czytelne 
oznakowanie kontrastowe.
Obiekt wielokondygnacyjny nie posiada dostępu do 
wyższych kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością.

samochodówSOO

Powierzchnie spoczników 
schodów i schody wyróżnik 
kolorystycznie lub oznakować 
farbą,

Wykonać ścieżkę prowadzącą dc 
punktu informacyjnego

Umożliwić odczyt tablic 
informacyjnych wewnątrz 
budynku (oznaczenie drzwi) z 
poziomu wózka 
niepełnosprawnego

c zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy 
(infokiosk)

Brak dostosowania obiektu w systemy informacyjne dla 
osób niewidomych i słabowidzących.
Obiekt nie dostosowany do wymogów osób z wadami 
słuchu.
W kluczowych miejscach brak pętli indukcyjnych.
Nie zapewniono osobom głuchym tłumacza języka 
migowego na miejscu lub zdalnie.
Brak tablicy informacyjnej z treścią informacji • 
czytelnego oznaczenia budynku co się w nim mieści 
oraz na każdej kondygnacji budynku. Kierunki wyjść, 
oznaczenie WC itp.

Pomoc pracownika w poruszaniu 
się na terenie obiektu, dostęp za 
pomocą innych rozwiązań 
technicznych takich jak: okulary 
VR, film czy nagranie, na którym 
można zobaczyć wnętrza 
niedostępnych pomieszczeń.

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

Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Jednak 
ze względów epidemiologicznych poruszanie się osoby 
niewidomej lub niedowidzącej oraz niepełnosprawnej 
z psem asystentem w pomieszczeniach związanych z 
leczeniem nie wskazane.

Zorganizowanie badania w innym 
dostępnym pomieszczeniu, pomoc 
pracownika w poruszaniu się na 
terenie obiektu. .
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zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia);

Opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. 
Obowiązkowe szkolenia pracowników z próbnej 
ewakuacji co 2 lata pod nadzorem KP PSP. Osoby 
ewakuowane pod nadzorem pracownika/asystenta 
doprowadzane do strefy bezpieczeństwa pożarowego 
lub do punktu zbiórki. Drogi ewakuacyjne wyposażone 
w oświetlenie ewakuacyjne, awaryjne. Klatki schodowe 
wyposażone w systemy oddymiania. Korytarze o 
szerokości 240 cm. Korytarze pokryte wykładziną 
antypoślizgową, bez różnic poziomów. Wymagane 
dzielenie korytarzy drzwiami dymoszczelnymi ze 
względu na długość drogi ewakuacyjnej przekraczającej 
30m w oddz, rehabilitacyjnym i oddz. ginekologiczno- 
położniczym odcinek położniczy,, oddz. 
Neonatologicznym I Trakcie Porodowym

Zapewnienie wsparcia innej osoby 
np. pomoc pracownika w 
poruszaniu się na terenie obiektu, 
dostęp za pomocą innych 
rozwiązań technicznych takich jak: 
wózki inwalidzkie.

Drzwi dymoszczelne dzielące 
oddział na dwie części 
zapobiegające przed zadymieniem 
2 szt - SO 000

zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi

instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Dojazd do budynku drogą utwardzoną - ul. 
Słowackiego.
Dojście do budynku utwardzonym chodnikiem -  ul. 
Słowackiego do bramy i do każdego wejścia do 
budynku. Przed bramą wjazdową wydzielone miejsce 
parkingowe. Przy wejściu głównym do szpitala 
wydzielono stanowisko postojowe lecz nie jest 
oznakowane znakami pionowymi i poziomymi. Na 
terenie Szpitala nie występują przeszkody terenowe. 
Budynek łatwy do odszukania wśród innych budynków 
Szpitala- oznaczenie literami każdego budynku. W 
budynku zainstalowano tablice informujące o 
rozmieszczeniu jednostek organizacyjnych.
Wejście do budynku drzwi o wymaganej szerokości- co 
najmniej 100 cm. Wejście zadaszone wiatą chroniącą 
przed opadami. Drzwi wejściowe do budynku nie 
posiadają progów. W wejściu głównym zastosowano 
drzwi rozsuwane działające na fotokomórkę.
Wejście jasno oświetlone. W tym budynku 
bezpośrednio przy wejściu „C" (wejście główne do 
szpitala) zlokalizowano punkt gdzie mogą być 
obsłużone osoby z niepełnosprawnością.
Budynek nie dostosowany do potrzeb osób z wadami 
wzroku -  stopnie schodów klatek schodowych pierwszy

Zapewnienie wsparcia innej osoby 
np. przez kontakt telefoniczny, 
zorganizowanie badania w innym 
dostępnym pomieszczeniu, pomoc 
pracownika w poruszaniu się na 
terenie obiektu, dostęp za pomocą 
innych rozwiązań technicznych 
takich jak: okulary VR, film czy 
nagranie, na którym można 
zobaczyć wnętrza niedostępnych 
pomieszczeń.

Zapewnienie wsparcia 
pracowników Szpitala.

• s*.
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i ostatni stopień nie oznakowane.
Posadzki wyłożone wykładzinami lub płytkami 
antypoślizgowymi. Odpowiednia szerokość korytarzy 
gwarantująca swobodę poruszania w tym na wózkach 
inwalidzkich. Korytarze zapewniają kontrast 
kolorystyczny umożliwiający odróżnienie, podłogi, 
ściany i drzwi. Wymagane przepisami oświetlenie 
traktów komunikacyjnych -  schody, korytarze. Drzwi 
wyjściowe 2  pomieszczeń posiadają czytelne 
oznakowanie kontrastowe jak i dotykowe listwy 
narożne. ,
Obiekt wielokondygnacyjny posiada dostępu do 
wyższych kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością 
za pomocą windy.

zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. {tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy 
(infokiosk)

Brak dostosowania obiektu w systemy informacyjne dla 
osób niewidomych ł słabowidzących.
Obiekt nie dostosowany do wymogów osób z wadami 
słuchu.
W kluczowych miejscach brak pętli indukcyjnych.
Nie zapewniono osobom głuchym tłumacza języka 
migowego na miejscu lub zdalnie.
Brak tablicy informacyjnej z treścią informacji * 
czytelnego oznaczenia budynku co się w nim mieści 
oraz na każdej kondygnacji budynku, kierunki wyjść, 
oznaczenie WC itp. .

Pomoc pracownika w poruszaniu 
się na terenie obiektu, dostęp za 
pomocą innych rozwiązań 
technicznych takich jak; okulary 
VR, film czy nagranie, na którym 
można zobaczyć wnętrza 
niedostępnych pomieszczeń.

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

1495), ■ \  '

Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Jednak 
ze względów epidemiologicznych poruszanie się osoby 
niewidomej lub niedowidzącej oraz niepełnosprawnej 
z psem asystentem w pomieszczeniach związanych z 
leczeniem nie wskazane.

Zorganizowanie badania w innym 
dostępnym pomieszczeniu, pomoc 
pracownika w poruszaniu się na 
terenie obiektu.

zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt • : 
sygnalizacje zagrożenia);

Opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. 
Obowiązkowe szkolenia pracowników z próbnej 
ewakuacji co 2 lata pod nadzorem KP PSP. Osoby 
ewakuowane pod nadzorem pracownika/asystenta 
doprowadzane do strefy bezpieczeństwa pożarowego 
lub do punktu zbiórki. Drogi ewakuacyjne wyposażone 
w oświetlenie ewakuacyjne, awaryjne. Klatki schodowe 
wyposażone w systemy oddymiania. Korytarze o 
szerokości 240 cm. Korytarze pokryte wykładziną

Zapewnienie wsparcia innej osoby 
np. pomoc pracownika w 
poruszaniu się na terenie obiektu, 
dostęp za pomocą innych 
rozwiązań technicznych takich jak: 
wózki inwalidzkie, wÓ2 ko-leianki.

' . ' . ; ■

Wymagane dzielenie korytarz 
drzwiami dymoszczelnymi ze 
względu na długość drogi 
ewakuacyjnej na parterze pr 
Zakładzie Diagnostyki Obrazr 
Konieczność dostosowania d 
do potrzeb ekip ratowniczyc 
zakresie zasilania (zasilanie 
sprzed przeciwpożarowego
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zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi

BUDYNEKD

b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

antypoślizgową, bez różnic poziomów. Wymagane 
dzielenie korytarzy drzwiami dymoszczelnymi ze 
względu na długość drogi ewakuacyjnej na parterze 
przy Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Konieczność 
dostosowania dźwigu do potrzeb ekip ratowniczych w 
zakresie zasilania (zasilanie sprzed przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu).

wyłącznika prądu)

Dojazd do budynku drogą utwardzoną - ul. 
Słowackiego.
Dojście do budynku utwardzonym chodnikiem -  ul. 
Słowackiego do bramy i do każdego wejścia do 
budynku. Przed bramą wjazdową wydzielone miejsce 
parkingowe. Przy wejściu głównym do szpitala 
wydzielono stanowisko postojowe lecz nie jest 
oznakowane znakami pionowymi. Na terenie Szpitala 
nie występują przeszkody terenowe. Budynek łatwy do 
odszukania wśród innych budynków Szpitala- 
oznaczenie literami każdego budynku. W budynku 
zainstalowano tablice informujące o rozmieszczeniu 
jednostek organizacyjnych.
Wejście do budynku drzwi o wymaganej szerokości- co 
najmniej 110 cm. Nad wejściem (bocznym) zadaszenie 
chroniące przed opadami. Drzwi wejściowe do budynku 
nie posiadają progów.
Wejście jasno oświetlone. . W budynku nie występuje 
punkt informacyjny, który usytuowano bezpośrednio 
przy wejściu „C" (wejście główne do szpitala) gdzie 
mogą być obsłużone osoby z niepełnosprawnością. 
Budynek nie dostosowany do potrzeb osób z wadami 
wzroku -  stopnie schodów klatek schodowych pierwszy 
i  ostatni stopień nie oznakowane.
Na parterze (wejście boczne) gdzie występuje różnica 
poziomów zastosowano podjazd - możliwość wjazdu 
wózkiem-.
Posadzki wyłożone wykładzinami lub płytkami 
antypoślizgowymi. Odpowiednia szerokość korytarzy 
gwarantująca swobodę poruszania w tym na wózkach 
inwalidzkich. Korytarze zapewniają kontrast 
kolorystyczny umożliwiający odróżnienie, podłogi.

Zapewnienie wsparcia innej osoby 
np. przez kontakt telefoniczny, 
zorganizowanie badania w innym 
dostępnym pomieszczeniu, pomoc 
pracownika w poruszaniu się na 
terenie obiektu, dostęp za pomocą 
innych rozwiązań technicznych 
takich jak: okulary VR, film czy 
nagranie, na którym można 
zobaczyć wnętrza niedostępnych 
pomieszczeń.

Zapewnienie wsparcia 
pracowników Szpitala.
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ściany i drzwi. Wymagane przepisami oświetlenie 
traktów komunikacyjnych -  schody, korytarze. Drzwi 
wyjściowe z pomieszczeń posiadają czytelne 
oznakowanie kontrastowe jak i dotykowe listwy 
narożne.
Obiekt wielokondygnacyjny posiada dostępu do 
wyższych kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością 
za pomocą windy.

0

c zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy 
{infokiosk)

Brak dostosowania obiektu w systemy informacyjne dla 
osób niewidomych i słabowidzących.
Obiekt nie dostosowany do wymogów osób z wadami 
słuchu. .
W kluczowych miejscach brak pętli indukcyjnych.
Nie zapewniono osobom głuchym tłumacza języka 
migowego na miejscu lub zdalnie.
Brak tablicy informacyjnej z treścią informacji • 
czytelnego oznaczenia budynku co się w nim mieści 
oraz na każdej kondygnacji budynku. Kierunki wyjść, 
oznaczenie WCitp.
Bar na stronie internetowej informacji w zakresie 
prowadzonej działalności w postaci dostępnego pliku 
elektronicznego, nagrania treści w polskim języku 
migowym, informacji w tekście łatwym do czytania.

Pomoc pracownika w poruszaniu 
się na terenie obiektu, dostęp za 
pomocą innych rozwiązań 
technicznych takich jak: okulary 
VR, film czy nagranie, na którym 
można zobaczyć wnętrza 
niedostępnych pomieszczeń.

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

Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Jednak 
ze względów epidemiologicznych poruszanie się osoby 
niewidomej lub niedowidzącej oraz niepełnosprawnej 
z psem asystentem w pomieszczeniach związanych z 
leczeniem nie wskazane.

Zorganizowanie badania w innym 
dostępnym pomieszczeniu, pomoc 
pracownika w poruszaniu się na 
terenie obiektu.

e zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia);

Opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. 
Obowiązkowe szkolenia pracowników z próbnej 
ewakuacji co 2 lata pod nadzorem KP PSP. Osoby 
ewakuowane pod nadzorem pracownika/asystenta 
doprowadzane do strefy bezpieczeństwa pożarowego 
lub do punktu zbiórki. Drogi ewakuacyjne wyposażone 
w oświetlenie ewakuacyjne, awaryjne. Klatki schodowe 
wyposażone w systemy oddymiania. Korytarze o 
szerokości 240 cm. Korytarze pokryte wykładziną 
antypoślizgową, bez różnic poziomów.

Zapewnienie wsparcia innej osoby 
np. pomoc pracownika w 
poruszaniu się na terenie obiektu, 
dostęp za pomocą innych 
rozwiązań technicznych takich jak: 
wózki inwalidzkie.
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Zakres dostępności 

architektonicznej

(PRZYCHODNIA 
SPECJALISTYCZNA W 
SIERPCU, UL. : ' 

SŁOWACKIEGO 16: , 

PIWNICA, PARTER, 
PIĘTRO)

a zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni. 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy i odpowiednio szerokie drzwi

Dojazd do budynku drogą utwardzoną • ul. Słowackiego 
i MAtejki.
Dojście do budynku utwardzonym chodnikiem -  ul. 
Słowackiego i Matejki do każdego wejścia do budynku. 
Na parkingu ul. Matejki wydzielone stanowisko 
postojowe. Na terenie Przychodni nie występują 
przeszkody terenowe. Budynek łatwy do odszukania 
wśród innych budynków - oznaczenie budynku szyldem 
od strony ul. Słowackiego.
Wejście do budynku drzwi o wymaganej szerokości- co 
najmniej 90 cm. Nad każdym wejściem zadaszenie 
chroniące przed opadami. Drzwi wejściowe do budynku 
nie posiadają progów.
Wejście jasno oświetlone. Bezpośredni przy wejściu 
zlokalizowano rejestrację gdzie mogą być obsłużone 
osoby z niepełnosprawnością.
Budynek nie dostosowany do potrzeb osób z wadami 
wzroku -  stopnie schodów klatki schodowej pierwszy i 
ostatni stopień nie oznakowane.
Z poziomu „0" do parteru gdzie występuje różnica 
poziomów zastosowano podjazd dla wózków 
inwalidzkich. Wewnątrz budynku zastosowano 
platformę udostępniając poradnię stomatologiczną- 
możliwość wjazdu wózkiem do poradni 
stomatologicznej, oraz zastosowano windę 
udostępniając pomieszczenia pietra - brak barier 
architektonicznych.
Posadzki wyłożone wykładzinami lub płytkami 
antypoślizgowymi. Odpowiednia szerokość korytarzy 
gwarantująca swobodę poruszania w tym na wózkach 
inwalidzkich. Korytarze zapewniają kontrast 
kolorystyczny umożliwiający odróżnienie, podłogi, 
ściany i drzwi. Wymagane przepisami oświetlenie 
traktów komunikacyjnych -  schody, korytarze. Brak 
poręczy przy ścianach. Drzwi wyjściowe z pomieszczeń 
posiadają czytelne oznakowanie kontrastowe jak i 
dotykowe listwy narożne.

Zapewnienie wsparcia innej osoby 
np. przez kontakt telefoniczny, 
zorganizowanie badania w innym 
dostępnym pomieszczeniu, pomoc 
pracownika w poruszaniu się na 
terenie obiektu, dostęp za pomocą 
innych rozwiązań technicznych 
takich jak: okulary VR, film czy 
nagranie, na którym można 
zobaczyć wnętrza niedostępnych 
pomieszczeń.

Brak poręczy przy ścianach 
15 000 zł

b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Zapewnienie wsparcia 
pracowników Szpitala.
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c zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy

Brak dostosowania obiektu w systemy informacyjne dla 
osób niewidomych i słabowidzących.

Pomoc pracownika w poruszaniu 
się na terenie obiektu, dostęp za
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(infokiosk) Obiekt nie dostosowany do wymogów osób z wadami 
słuchu.
W kluczowych miejscach brak pętli indukcyjnych.
Nie zapewniono osobom głuchym tłumacza języka 
migowego na miejscu łub zdalnie.
Brak tablicy informacyjnej z treścią informacji - 
czytelnego oznaczenia budynku co się w nim mieści 
oraz na każdej kondygnacji budynku. Kierunki wyjść, 
oznaczenie WC itp.
Bar na stronie internetowej informacji w zakresie 
prowadzonej działalności w postaci dostępnego pliku 
elektronicznego, nagrania treści w polskim języku 
migowym, informacji w tekście łatwym do czytania.

pomocą innych rozwiązań 
technicznych takich jak: okulary 
VR, film czy nagranie, na którym 
można zobaczyć wnętrza 
niedostępnych pomieszczeń.

d zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym 
mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji Zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych {D2 . U. z 2019 r. poz. 1172 i 
1495),

Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Jednak 
ze względów epidemiologicznych poruszanie się osoby 
niewidomej lub niedowidzącej oraz niepełnosprawnej 
z psem asystentem w pomieszczeniach związanych z 
leczeniem nie wskazane.

Zorganizowanie badania w innym 
dostępnym pomieszczeniu, pomoc 
pracownika w poruszaniu się na 
terenie obiektu.

e zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia);

Opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. 
Obowiązkowe szkolenia pracowników z próbnej 
ewakuacji co 2 lata pod nadzorem KP PSP. Osoby 
ewakuowane pod nadzorem pracownika/asystenta 
doprowadzane do strefy bezpieczeństwa pożarowego 
lub do punktu zbiórki. Drogi ewakuacyjne wyposażone 
w oświetlenie ewakuacyjne, awaryjne. Klatki schodowe 
wyposażone w  systemy oddymiania. Korytarze o 
szerokości 240 cm. Korytarze pokryte wykładziną 
antypoślizgową, bez różnic poziomów. Na piętrze 
wymagany podział korytarza drzwiami dymoszczelnymi 
ze względu na długość drogi ewakuacyjnej 
przekraczającej 30m.. -

Zapewnienie wsparcia innej osoby 
np. pomoc pracownika w 
poruszaniu się na terenie obiektu, 
dostęp za pomocą innych 
rozwiązań technicznych takich jak: 
wózki inwalidzkie.

Zakres dostępności 

architektonicznej *

(PODSTAWOWA 
OPIEKA ZDROWOTNW 

1 NOCNA ŚWIĄTECZNA !

a zapewnienie wolnych od barier poziomych 1 pionowych przestrzeni 
komunikacyjnych budynków, najlepiej poprzez windy, podnośniki, platformy, 
podjazdy j odpowiednio szerokie drzwi

Dojazd do budynku drogą utwardzoną - ul. Matejki 
Dojście do budynku utwardzonym chodnikiem -  ul. 
Matejki do wejścia do budynku, nie występują 
przeszkody terenowe. Nie wyznaczono miejsca 
postojowego dla pojazdów Budynek łatwy do 
odszukania wśród innych budynków -  oznaczenie 
szyldem na ścianie frontowej.
Wejście do budynku drzwi o wymaganej szerokości- co

Zapewnienie wsparcia innej osoby 
np. przez kontakt telefoniczny, 
zorganizowanie badania w innym 
dostępnym pomieszczeniu, pomoc 
pracownika w  poruszaniu się na 
terenie obiektu, dostęp za pomocą 
innych rozwiązań technicznych 
takich jak: okulary VR, film czy

Brak poręczy przy ścianach

Wyznaczenie miejsca 
postojowego i jego oznaczenie.
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najmniej 90 cm. Nad wejściem zadaszenie chroniące 
przed opadami. Drzwi wejściowe do budynku nie 
posiadają progów. Wejście jasno oświetlone.

nagranie, na którym można 
zobaczyć wnętrza niedostępnych 
pomieszczeń.

b instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

Bezpośredni przy wejściu zlokalizowano rejestrację 
gdzie mogą być obsłużone osoby z 
niepełnosprawnością,
przed wejściem do budynku zastosowano podjazd z 
uwagi na różnicę poziomów - możliwość wjazdu 
wózkiem.
Posadzki na jednym poziomie wyłożone wykładzinami 
lub płytkami antypoślizgowymi. Odpowiednia 
szerokość korytarzy gwarantująca swobodę poruszania 
w tym na wózkach inwalidzkich. Korytarze zapewniają 
kontrast kolorystyczny umożliwiający odróżnienie, 
podłogi, ściany i drzwi. Wymagane przepisami 
oświetlenie traktów komunikacyjnych. Drzwi wyjściowe 
z pomieszczeń posiadają czytelne oznakowanie 
kontrastowe.

Zapewnienie wsparcia 
pracowników

c zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy np. (tyflomapa, informacja w Brajlu) lub głosowy 
(infokiosk)

Brak dostosowania obiektu w systemy informacyjne dla 
osób niewidomych i słabowidzących.
Obiekt nie dostosowany do wymogów osób z wadami 
słuchu.
W kluczowych miejscach (rejestracji) brak pętli 
indukcyjnych.
Nie zapewniono osobom głuchym tłumacza języka 
migowego na miejscu lub zdalnie.
Brak tablicy informacyjnej z treścią informacji - 
czytelnego oznaczenia budynku co się w nim mieści. 
Kierunki wyjść, oznaczenie WC itp.
Brak na stronie internetowej informacji w zakresie 
prowadzonej działalności w postaci dostępnego pliku 
elektronicznego, nagrania treści w polskim języku 
migowym, informacji w tekście łatwym do czytania.

Pomoc pracownika w poruszaniu 
się na terenie obiektu, dostęp za 
pomocą innych rozwiązań 
technicznych takich jak: okulary 
VR, film czy nagranie, na którym 
można zobaczyć wnętrza 
niedostępnych pomieszczeń.

d zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, 0  którym 
mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 0  rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 
1495),

Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Jednak 
ze względów epidemiologicznych poruszanie się osoby 
niewidomej lub niedowidzącej oraz niepełnosprawnej 
z psem asystentem w pomieszczeniach związanych z 
leczeniem nie wskazane.

Zorganizowanie badania w innym 
dostępnym pomieszczeniu, pomoc 
pracownika w poruszaniu się na 
terenie obiektu.
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e zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób (m.in. poprzez odpowiednie procedury i sprzęt, 
sygnalizacje zagrożenia);

Osoby ewakuowane pod nadzorem 
pracownika/asystenta doprowadzane do punktu 
zbiórki. Drogi ewakuacyjne wyposażone w oświetlenie 
ewakuacyjne, awaryjne. Korytarze o szerokości 240 cm. 
Korytarze pokryte wykładziną antypoślizgową, bez 
różnic poziomów.

Zapewnienie wsparcia innej osoby 
np. pomoc pracownika w 
poruszaniu się na terenie obiektu, 
dostęp za pomocą innych 
rozwiązań technicznych takich jak: 
wózki inwalidzkie.

Zakres dostępności 

cyfrowej •

przestrzegać ustawy z dnia 4 kwietnia 20l9r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to 2 e strona 
internetowa podmiotu musi być zgodna ze Standardem WCAG 2.1. Należy na niej 
umieścić m.in.: . . . . . . . .
- dane teleadresowe podmiotu i linki do strony podmiotowej 8IP oraz deklaracje 
dostępności,
• narzędzia kontaktowe (np. formularze, wideotłumacz języka migowego itp.),
• zapewnić odpowiednia nawigacje na stronie,
- zapewnić dostępność umieszczonych na stronie multimediów (np. mus2 ą zawierać 
napisy),
- informacje dotyczące postępowania w sytuacji kryzysowej,
- dostępne dokumenty urzędowe oraz wzory umów lub wzory innych dokumentów 
przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych

SPZZOZ posiada własną stronę www: 
httD://www.sn??ozsierDC.eu
na której brak dostępu do tłumacza głośno- czytającego 
oraz brak opcji kontrastu ekranu, istnieje możliwość 
zwiększenia czcionki i Umieszczono link (ikona) 
umnżliwiaian/ nrzeiście do stronv RIP pdzie hedzie 
zamieszczona rieklaracia o dostenności oraz kontakt z 
koordynatorem do załatwiania wnioskńw.Nie 
zapewniono narzędzi kontaktowych w postaci: wideo- 
tłumacza języka migowego, brak wymaganej nawigacji 
(ikony, która kierowałaby do stron, z której mogą 
korzystać osoby z uszkodzonym wzrokiem, 
głuchoniewidoma, niewidoma, słabowidząca.
Brak informacji dla osób głuchych, niewidzących o 
postępowaniu w sytuacjach kryzysowych.
Brak zamieszczonych dokumentów urzędowych, 
wzorów umów lub wzorów innych dokumentów 
przeznaczonych do zaciągnięcia zobowiązań 
cywilnoprawnych.

Asysta pracownika, pomoc w 
udzielaniu kompleksowej 
informacji.

Przygotowanie nowej strony lut 
modernizacja istniejącej zgodne 
WCAG (szablony stron znajdują 
się na stronie
htto://do<;tpmnnv.ioomla.Dl 
Koszt 5 000 zł

Zakup pętli indukcyjnej z 
dedektorem.
Koszt 1000 zł
Tłumacz języka migowego koszt 
250 zł/miesięcznie 
plus wyposażenie komputera w 
kamerę i głośniki, łącze 
internetowe

Zakres dostępności: 

in fo rm a c y jn o -" 

komunikacyjnej

a obsługę klienta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o - 
których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się (Oz. U. z 2017 r. poz. 1824), łub przez 
wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony 
internetowe 1 aplikacje,
- wykorzystanie poczty elektroniczne, SMS, MMS, strony internetowej

SPZZOZ nie nawiązał współpracy z osobą mogącą 
wspomóc obsługę klienta przy wykorzystaniu zdalnego 
dostępu online do usługi tłumacza migowego PJM.

Nawiązanie umowy z osobą 
tłumaczącą online.
Tłumacz języka migowego koszt 
250 zł /miesięcznie 
plus wyposażenie komputera w 
kamerę i głośniki, łącze 
internetowe

b instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 
opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Brak dostosowania obiektu w systemy informacyjne dla 
osób niewidomych i słabowidzących z wadami słuchu 
W kluczowych miejscach brak pętli indukcyjnych.
Brak tablicy informacyjnej z treścią informacji- 
czytelnego oznaczenia budynku co się w nim mieści 
oraz na każdej kondygnacji budynku. Kierunki wyjść, 
oznaczenie WC itp.

Nie zapewniono osobom głuchym 
tłumacza języka migowego na 
miejscu lub zdalnie.

Zakup pętli indukcyjnej z 
dedektorem. - 
Koszt 1000 zł
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c zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 
działalności -  w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 
łatwym do czytania (ETR),

Brak na stronie internetowej informacji w zakresie 
prowadzonej działalności w postaci dostępnego pliku 
elektronicznego, nagrania treści w polskim języku 
migowym, informacji w tekście łatwym do czytania

Przygotowanie nowej strony lub 
modernizacja istniejącej zgodnej z 
WCAG (szablony stron znajdują 
się na stronie
httn://dostemnnv.ioomla.ol 
Koszt S 000 zł

d zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z 
podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Indywidualne rozpatrywanie wniosków osób ze 
szczególnymi potrzebami i dostosowywanie się do ich 
potrzeb.

Umieszczenie w pliku BIP adresu i 
nr telefonu koordynatora, który 
będzie się zajmował wnioskami.

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym w zakresie zapewnienia dostępności w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu należy stwierdzić, ze w przypadku braku 
możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ze względu na ograniczenia techniczne i prawne zapewniono i podano do publicznej wiadomości na stronie 
BIP poszczególnych Jednostek informacje wynikającej z art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego ( np. zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej 
osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii — zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej). Na stronach BIP zamieszczono deklarację dostępności.

Zalecenia i rekomendacje:

1) Monitorowanie działalności podmiotów publicznych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

• Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

• Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu,

• Prowadzenie bezpośrednich spotkań z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp. i opracowywanie rekomendacji w zakresie 
poprawy dostępności

2) Uzyskanie danych zbiorczych do raportu

Uzyskanie danych o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w 
dostępności oraz zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości, .

3) Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu (budżety poszczególnych jednostek organizacyjnych) na realizację w zakresie poprawy dostępności

4) Sporządzanie Raportu Zbiorczego

Przekazanie raportu do zatwierdzenia przez Starostę Sierpeckiego, następnie podanie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP.



Ponadto, Zespól rekomenduje następujące rozwiązania:

- Dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby

w przypadku braku możliwości maszynowego odczytania informacji o zakresie działalności jednostki organizacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej jednostki (tekst 
niedostosowany do odczytu maszynowego) -  pracownik jednostki/podmiotu publicznego (lub inna osoba zapewniona przez jednostkę) odczyta ten tekst na głos osobie niewidomej lub 
słabowidzącej.

- Dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego

w sytuacji, gdy jednostka organizacyjna, zamiast zapewnić osobie z  ograniczeniami możliwość osobistego załatwienia sprawy w pozbawionym barier budynku, umożliwia jej zdalne 
załatwienie tej sprawy, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii takich jak nagrania wideo, streaming on-line itp.

- Dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania jednostki/podmiotu ,

występuje np. gdy istnieje potrzeba spotkania przedstawiciela jednostki z osobą z ograniczeniami w zakresie poruszania się jednostka/podmiot publiczny, zamiast zorganizować to 
spotkanie w swojej siedzibie decyduje się na zorganizowanie spotkania poza siedzibą -  w miejscu dostępnym architektoniczne dla osób z ograniczeniami w zakresie poruszania się.

podpisy Członków Zespołu:

STAROSTA

Andrzej Słdoot&ir Cześnik
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