Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
na lata 2020-2022
Nazwa podmiotu: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
Data opracowania / przyjęcia planu: 09.10.2020 r.
Działanie
AUDYT ARCHITEKTONICZNY /
ANALIZA FUNKCJONOWANIA
PODMIOTU

Stan (czy
zrealizowany)
TAK

Zalecenia do wdrożenia / wnioski z konsultacji
Zalecenia do wdrożenia:
OTOCZENIE BUDYNKU
1. Oznaczenie drugiego wejścia do budynku (od strony parkingu) – kolor odblaskowy
wysokiego progu, skierowanie do wejścia głównego (strzałki i opis)
2. Miejsca postojowe przed wejściem głównym - oznaczenia (pionowe i poziome)
i przystosowanie miejsc parkingowych przed wejściem głównym do budynku (4-6
miejsc, w tym dla rodzin z dziećmi)
3. Przystosowanie i oznaczenie dojścia do budynku (niwelacja różnic poziomów,
krzywizn, szlak)
WEJŚCIE DO BUDYNKU
4. Oznaczenie szklanych drzwi wejściowych kontrastowo (elementy kolorystyczne
naklejone na szyby) /zalecenie wdrożone
5. Lokalizacja punktu informacyjnego – np. gdzie się znajduje klient, gdzie zasięgnąć
informacji, gdzie się udać by załatwić sprawę, miejsce odpoczynku, toaleta
6. Instalacja infomatu (klawiatura w alfabecie Braille’a, funkcja głośnika – informacja
podawana dźwiękowo)
7. Wymiana tablicy informacyjnej na parterze, wyraźne oznakowanie funkcji w
budynku
8. Utworzenie strefy przeznaczonej dla odpoczynku (poczekalnia), np. miejsce na
parterze obok gabloty
9. Zamieszczenie przy drukach dostępnych zbyt wysoko (parter) informacji, że druki
można również pobrać w Biurze Obsługi Interesanta
10. Obniżenie lady Biura Obsługi Interesanta do wysokości max 0,8 m – utworzenie
kontuaru na odcinku przynajmniej 0,9 m (możliwość częściowego wjechania pod
blat), pętla indukcyjna
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Zalecenia do wdrożenia / wnioski z konsultacji
11. Obniżenie lady Kasy do wysokości max 0,8 m – utworzenie kontuaru na odcinku
przynajmniej 0,9 m (możliwość częściowego wjechania pod blat)
12. Utworzenie miejsca do obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu dostosowanie biura Kierownika ds. rejestracji (np. szerokość drzwi, likwidacja
progu, możliwość częściowego wjechania pod blat)
13. Obniżenie lady Biura PZO do wysokości max 0,8 m – utworzenie kontuaru na
odcinku przynajmniej 0,9 m (możliwość częściowego wjechania pod blat)
PORUSZANIE SIĘ PO BUDYNKU
14. Oznaczenie pochylni przy przejściu do urzędu wojewódzkiego (pasy szerokości
min. 30 cm)
15. Oznakowanie kontrastowe słupów
16. Zastosowanie fizycznych linii prowadzących, ułatwiającym dotarcie do wybranych
biur (np. biuro powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
gabinet lekarski)
17. Oznaczenie umiejscowienia wind w budynku (strzałki)
18. Dostosowanie windy – uzupełnienie komunikatu głosowego o informację kiedy
można już wejść do czekającej windy, uzupełnienie panelu i dostępnych
przycisków w napisy w alfabecie Braille’a
19. Oznakowanie kontrastowe początku i końca biegu schodów przy pomocy
kontrastowego koloru (szerokość minimum 30 cm)
20. Oznakowanie schodów za pomocą zmiennej faktury (kafelek z wypukłościami,
maty z wypukłościami)
21. Oznakowanie kontrastowe do poszczególnych stopni (krawędzi)
22. Uzupełnienie tablic informacyjnych na piętrach w strzałki kierunkowe oraz opis w
alfabecie Braille’a
23. Utworzenie miejsca odpoczynku na długich korytarzach (co 30 m - np. piętro I)
24. Obniżenie wywieszek przed drzwiami do biur, uzupełnienie opisu w alfabecie
Braille’a (nr pokoju, opis)
25. Zniwelowanie progów w drzwiach budynku
26. Przymocowanie do podłoża na stałe dywanów i wykładzin podłogowych
27. Dostosowanie toalety przeznaczonej do osób ze szczególnymi potrzebami (m. in.
uchwyty przy umywalce, instalacja alarmowa, lustro regulowane, wysokość
włącznika światła, dostosowanie drzwi – wymiana na zamek możliwy do otwarcia z
zewnątrz przez portiera, miejsce na przewijak z regulowaną wysokością dla matki z
dzieckiem, wieszaki na ubrania)
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28. Uzupełnienie pozostałych toalet o informację gdzie jest wyznaczona toaleta dla
osób ze specjalnymi potrzebami.
EWAKUACJA
29. Sporządzenie planu ewakuacji dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
(np. tyflomapa, wózki ewakuacyjne, procedury)

Konsultacje wyników audytu / analizy
– w zakresie ich wdrożenia
Biorący udział w konsultacjach:
1. Sekretarz Powiatu
2. Naczelnik Wydziału Organizacji
i Nadzoru
3. Zespół ds. dostępności
AUDYT CYFROWY / ANALIZA
FUNKCJONOWANIA PODMIOTU

TAK

TAK

Wnioski z konsultacji:
1. Opracowanie harmonogramu działań na lata 2020 - 2022
2. Zaplanowanie budżetu z przeznaczeniem na zapewnienie dostępności
architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami

1. Usunięcie błędów w języku HTML strony internetowej na dostępność dla osób
niepełnosprawnych (podane kody źródłowe błędów) /zalecenie wdrożone
2. Usunięcie błędów w zakresie widzialności i postrzegalności wykryte na stronie
internetowej wpływające na dostępność dla osób niepełnosprawnych /zalecenie
wdrożone
3. Wykonanie audytu strony BIP /zalecenie wdrożone
4. Dostosowanie strony BIP by umożliwiała weryfikowanie jej validatorem /zalecenie
wdrożone
5. Usunięcie ewentualnych błędów na stronę BIP i wgranie zmian w zakresie WCAG
2.1 /zalecenie wdrożone
6. Umieszczenie deklaracji dostępności w BIP i na stronie www /zalecenie wdrożone
7. Umieszczenie napisów w filmach opublikowanych po 23 września /zalecenie
wdrożone
8. Dostosowanie strony do standardu WCAG2.1 /zalecenie wdrożone
9. Tworzenie dokumentów w edytorze tekstów według zasad dostępności /zalecenie
wdrożone
10. Wymiana dokumentów na standard edytowalny /zalecenie wdrożone
11. Dodanie tekstów alternatywnych do fotografii i ilustracji /zalecenie wdrożone
12. Przygotowanie audiodeskrypcji do publikowanych filmów
13. Przygotowanie informacji o obsłudze głuchych w formie pliku wideo w polskim
języku migowym (PJM)
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Konsultacje wyników audytu / analizy
– w zakresie ich wdrożenia
Biorący udział w konsultacjach:
1. Sekretarz Powiatu
2. Naczelnik Wydziału Organizacji
i Nadzoru
3. Zespół ds. dostępności
AUDYT INFORMACYJNO –
KOMUNIKACYJNY / ANALIZA
FUNKCJONOWANIA PODMIOTU

Konsultacje wyników audytu / analizy
– w zakresie ich wdrożenia
Biorący udział w konsultacjach:
1. Sekretarz Powiatu
2. Naczelnik Wydziału Organizacji
i Nadzoru
3. Zespół ds. dostępności

Stan (czy
zrealizowany)

TAK

TAK

TAK

Zalecenia do wdrożenia / wnioski z konsultacji
14. Wykonanie audytu strony geoportal.bielsko.pl, podgik.powiat.bielsko.pl
15. Wykonanie audytu fanpage na portalach społecznościowych (fb, youtube)
Wnioski z konsultacji:
1. Przygotowanie audiodeskrypcji do publikowanych filmów /w trakcie wdrożenia
Przygotowanie informacji o obsłudze głuchych w formie pliku wideo w polskim
języku migowym (PJM) /w trakcie wdrożenia
2. Wykonanie audytu strony geoportal.powiat.bielsko.pl, podgik.powiat.bielsko.pl /w
trakcie wdrożenia
3. Wykonanie audytu fanpage na portalach społecznościowych (fb, youtube)
1. Instalacja urządzenia ułatwiającego słyszenie, np. pętla indukcyjna, oznaczenie (34)
2. Zapewnienie opisu pracy i zadań urzędu w tekście łatwym do czytania i rozumienia
(ETR)
3. Zapewnienie pokoju cichej obsługi
4. Stworzenie procedury jak obsługiwać osobę ze szczególnymi potrzebami, szkolenia
personelu
Wnioski z konsultacji:
1. Opracowanie harmonogramu działań na lata 2020 - 2022
2. Zaplanowanie budżetu z przeznaczeniem na zapewnienie dostępności cyfrowej dla
osób ze szczególnymi potrzebami
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AUDYT PROCEDUR / ANALIZA
FUNKCJONOWANIA PODMIOTU
Konsultacje wyników audytu / analizy
– w zakresie ich wdrożenia
Biorący udział w konsultacjach:
1. --

NIE

--

NIE

Zalecenia do wdrożenia:
1. Przeprowadzenie audytu procedur i przeprowadzenie konsultacji jego wyników
Wnioski z konsultacji:
1. --
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