PLAN DZIAŁANIA
NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2023
Na podstawie art.14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz.1062 z zm.)
ustala się, plan działania na rzecz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Zakres działalności

Lp.
1

Sposób realizacji

Realizujący
zadania

4

kwota
szacunkowa

Terminy
wykonania

2
Raport z wykonania planu działania w latach 2021-2022

3
Koordynatorzy

Opracowanie raportu

5
x

6

1.
2.

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności na lata 2022 -2023

Koordynatorzy

Opracowanie planu działania i opublikowanie na stronie BIP

x

I/2022

3.

Remont łazienek na piętrze I, II, IV- minimum 6 łazienek- dostosowane do osób z
niepełnosprawnościami i innych osób ze szczególnymi potrzebami

Dział Organizacyjny

Opracowanie dokumentacji oraz realizacja remontu

4.

Likwidacja progów, malowanie z zachowaniem kontrastów itp. zgodnie z wytycznymi w
raporcie z audytu dostępności przeprowadzonego w 2020 r

Dział Organizacyjny

Realizacja podczas remontu na poszczególnych piętrach

4.000,00

5.

Pętla powierzchniowa w Sali Konferencyjnej

Dział Organizacyjny

Zakup i zainstalowanie pętli

16.000,00

6.

Krzesło ewakuacyjne

Dział Organizacyjny

Zakup krzesła ewakuacyjnego

5.000,00

II kw. 2022

7.

Stanowiska postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami – remont parkingu

Dział Organizacyjny

Opracowanie planu i realizacja - co najmniej 3-4 stanowisk

4.000,00

2023

8.

Rozkład pomieszczeń w sposób dotykowy wizualny oraz głosowy np. mapy tyflograficzne

Dział Organizacyjny

Zakup i zainstalowanie

25.000,00

9.

Ewakuacyjna sygnalizacja dźwiękowa

Dział Organizacyjny

Zakup i zainstalowanie

8.000,00

2023

10. Fakturowe oznaczenie nawierzchni, piktogramy, tabliczki itp.

Dział Organizacyjny

Zakup i montaż

8.000,00

2023

11. Przenośna pętla indukcyjna dla osób starszych i słabosłyszących

Dział Organizacyjny

Zakup max 3 aparatów

6.000,00

IV kw. 2023

12. Raportowanie przez dyrektorów jednostek o realizacji ustawy o zapewnianiu dostępności

Dyrektorzy

Przesłanie pism o realizacji ustawy w swoich jednostkach

x

I kw. 2022

13. Dostosowanie procedur, regulaminów do zaistniałych zmian i przepisów

Kierownicy

Uaktualnienie lub napisanie procedur i regulaminów

x

na bieżąco

14. Dostępność cyfrowa – dostosowanie stron cyfrowych i aplikacji o zapisy ustawy o
zapewnianiu dostępności

Kier. Ref. Informacji

Wymiana strony internetowej

60.000,00

II pół 2022

15. Prowadzenie na stronach internetowych Starostwa BIP – zakładki ” Dostępność”

Koordynatorzy

Systematyczne prowadzenie zakładki „dostępność”

x

na bieżąco

16. Przekaz informacji podległym jednostkom organizacyjnym dotyczących wdrażania ustawy
o zapewnianiu dostępności

Koordynatorzy

Przesyłanie materiałów, aktualnych wytycznych itp.

x

na bieżąco

17. Szkolenie osób w podległych jednostkach odpowiedzialnych za przestrzeganie ustawy o
zapewnianiu dostępności

koordynatorzy

Szkolenie

x

I pół 2022

18. Szkolenie pracowników zajmujących się inwestycjami oraz architekturą z zakresu
dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator
p. Andrzej Kalinowski

Szkolenie

x

I pół 2022

19. Szkolenie pracowników zamieszczających treści na stronach internetowych z zakresu
dostępności cyfrowej stron internetowych i dokumentów w formie elektronicznej

Kier Ref. Informacji
p. Maciej Pielech

Szkolenie

x

I pół 2022

250.000,00

I/ 2022

do XII 2023

I,IV p/22,III p/23

2023

IV kw.2023

20. Szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji z Powiatu
Ciechanowskiego na temat pt. ”Profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością”

Koordynator-Pełnomocnik

21. Monitorowanie dostosowania obiektu do wymagań dotyczących dostępności

Koordynatorzy
Kierownicy
Koordynatorzy

J. Przybyłowska

Szkolenie. Wykłady multimedialne warsztatowe

x

na bieżąco

x

1 w roku
na bieżąco

1.000,00

2022/2023

23. Raport z przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w Starostwie Powiatowym
za lata 2022-2023

Koordynatorzy

Kontrolowanie
dozorowanie
Przygotowanie i realizacja kampanii podczas spotkań, szkoleń,
imprez w celu podniesienia wrażliwości i świadomości
społeczeństwej
Analiza wniosków i ewidencji dostępu alternatywnego

24. Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w
Starostwie Powiatowym w Ciechanowie

koordynatorzy

Opracowanie raportu z wykonania planu za lata 2022-2023.

22. Kampania informacyjna na temat dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zatwierdził:
Starosta
/-/

Sporządzili koordynatorzy:
/-/ Monika Gwoździk
/-/ Jolanta

Przybyłowska

/-/ Andrzej Kalinowski

Joanna Potocka- Rak

x

XII-2023

x

XII 2023/ I 2024

