PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZABEZPIECZENIA BEZPIECZEŃSTWA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM
ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2023
w Starostwie Powiatowym w Piszu
1. Podstawa Prawna.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1062).
2. Nazwa i adres podmiotu publicznego
Starostwo Powiatowe w Piszu
12-200 Pisz, ul Warszawska 1
3. Dotychczasowe działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w Piszu
I. Dostępność cyfrowa:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zrealizowano główne cele:


Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji
(Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.



Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa
liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i
różnych przeglądarkach.



Strona internetowa jest responsywna.



Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa
jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus).



Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5:1.



Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.

4. Kierunki działań w ramach planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności budynku Starostwa
Powiatowego w Piszu dla osób ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023
I. Dostępność architektoniczna:
L.p.

Proponowane działania

Zalecenia lub zalecenia do wdrożenia

Analiza technicznych możliwości
1.

przystosowania budynku do potrzeb

Opracowanie planu działania i przekazanie go do

osób ze szczególnymi potrzebami

publicznej wiadomości.

wynikającymi z ustawy
1. Opracowanie dokumentacji technicznej
2.

Zapewnienie dostępu pionowego do

budowy windy zewnętrznej do budynku

wszystkich kondygnacji w budynku

Starostwa Powiatowego w Piszu

dla osób ze szczególnymi potrzebami

2. Budowa windy zewnętrznej do budynku
Starostwa Powiatowego w Piszu.

1. Opracowanie dokumentacji technicznej dot.
likwidacji pozostałych barier ruchomych w
budynku Starostwa Powiatowego w Piszu
wraz z jej usprawnieniem.
2. Montaż wewnętrznej platformy schodowej
pozwalającej pokonać wewnętrzne stopnie
występujące na korytarzu na kondygnacji
parteru.
3. Zakup platformy nakładanej, antypoślizgowej

3.

Zapewnienie pełnego dostępu do

ułatwiającej dostęp do Wydziału

wszystkich pomieszczeń poprzez

Zagospodarowanie Przestrzennego i

likwidację pozostałych barier

Budownictwa zlokalizowanego na I piętrze

poziomych oraz usprawnienie

budynku Starostwa Powiatowego w Piszu.

komunikacji ruchowej dla osób ze
szczególnymi potrzebami

4. Przystosowanie łazienek na wszystkich
kondygnacjach w budynku dla osób ze
szczególnymi potrzebami, poprzez montaż
nowej armatury, pochwytów, baterii oraz
luster.
5. Poprawa komunikacji przy wejściu głównym
do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu
poprzez likwidację istniejącej stalowej
pochylni zewnętrznej i zastąpieniu jej
zewnętrzną elektryczną platformą
zewnętrzną.
1. Skonsultowanie dostępnych na rynku
rozwiązań, które w sposób optymalny

Zapewnienie informacji na temat
4.

rozkładu pomieszczeń w budynku, co
najmniej w sposób wizualny,
dotykowy i głosowy

pozwolą zapewnić dobór odpowiednich
urządzeń.
2. Zakup urządzeń umożliwiających
zapoznanie się z informacją na temat
rozkładu pomieszczeń w budynku, co
najmniej w sposób wizualny, dotykowy i
głosowy.

5.

Stworzenie kompleksowej informacji i

Opracowanie standardów zachowania i

instrukcji dotyczącej zapisów

procedury w sytuacji wstępu na teren

przebywania na terenie budynku

budynku osoby korzystającej z psa

osoby z psem asystującym.

asystującego
Opracowanie instrukcji działania w

6.

Zapewnienie możliwości ewakuacji

przypadku ewakuacji osób ze szczególnymi

osobom ze szczególnymi potrzebami

potrzebami w porozumieniu z Wydziałem

lub uratowania ich w inny sposób

Kryzysowym Starostwa Powiatowego w
Piszu.

II. Dostępność informacyjno-komunikacyjna:
L.p.

Proponowane działania

Zalecenia lub zalecenia do wdrożenia
1. Instalacja pętli indukcyjnej w budynku
Starostwa Powiatowe w Piszu
2. Dostawa i montaż w budynku Starostwa

1.

Zapewnienie urządzeń lub środków

Powiatowego w Piszu tablic

technicznych do obsługi osób

tyflograficznych.

słabosłyszących

3. Zakup sprzętu komputerowego ze
specjalistycznym oprogramowaniem
przystosowanym dla osób ze szczególnymi
potrzebami.
1. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z
wykorzystywaniem wiadomości SMS, MMS
lub komunikatorów internetowych.
2. Komunikacja audiowizualna, w tym z

2.

Poprawa komunikacji z osobami ze
szczególnymi potrzebami

wykorzystaniem komunikatorów
internetowych.
3. Wykorzystanie tłumacza języka migowego
przez strony internetowe i/lub aplikacje
(tłumaczenie online).
4. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika
(kontakt osobisty).

Stan na styczeń 2022 r
Opracował: Marcin Dobrzyński – Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Piszu

