
Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Działanie Stan Zalecenia do wdrożenia

diagnoza 
architektoniczna

Do realizacji Budynek przy ul. 11 Listopada 16d
1. Budowa podjazdu z parkingu do 

budynku/podnośnik z poziomu parkingu na 
poziom wejścia do budynku.

 2. Wyznaczenie miejsca parkingowego dla rodzin 
z dziećmi.

3. Wykonanie oznaczenia fakturowego przed     
wejściem do budynku (50 cm od wejścia) oraz 
przed schodami wewnętrznymi.

4. Wykonanie ścieżek naprowadzających dla osób
słabo widzących, niewidomych lub 
oznakowanie ścieżek kolorem kontrastowym 
(żółtym).

5. Oznakowanie drzwi wejściowych do pokoi 
biurowych kolorem kontrastowym.

6. Oznakowanie nawigacji windy taśmą w kolorze 
żółtym.

7. Instalacja domofonu.

Budynek przy ul. Sprzymierzonych 4
1. Wyznaczenie miejsca parkingowego dla rodzin 

z dziećmi.
2. Budowa windy.
3. Wykonanie oznaczenia fakturowego przed     

wejściem do budynku (50 cm od wejścia) oraz 
przed schodami wewnętrznymi.

4. Wykonanie ścieżek naprowadzających dla osób
słabo widzących, niewidomych lub 
oznakowanie ścieżek kolorem kontrastowym 
(żółtym).

5. Przystosowanie toalet dla osób 
niepełnosprawnych oraz dla rodzica z 
dzieckiem.

6. Instalacja domofonu.

Budynek w Chojnie ul. Dworcowa 1
1. Odnowienie miejsc parkingowych dla 

niepełnosprawnych.
2. Wyznaczenie miejsca parkingowego dla rodzin 

z dziećmi.
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3. Poszerzenie drzwi wejściowych do pokoi 
biurowych w PUP oraz KM.

4.  Wykonanie ścieżek naprowadzających dla 
osób słabo widzących, niewidomych lub 
oznakowanie ścieżek kolorem kontrastowym 
(żółtym).

5. Przystosowanie toalet dla osób 
niepełnosprawnych, dla rodzica z dzieckiem.

6. Wykonanie oznaczenia fakturowego przed 
wejściem do budynku (50 cm od wejścia) oraz 
przed schodami wewnętrznymi.

7.  Instalacja domofonu.

Budynek przy ul. Niepodległości 39
1. Budowa windy.
2.  Wykonanie oznaczenia fakturowego przed     

wejściem do budynku (50 cm od wejścia) oraz 
przed schodami wewnętrznymi.

3. Wykonanie ścieżek naprowadzających dla osób
słabo widzących, niewidomych  lub 
oznakowanie ścieżek kolorem kontrastowym 
(żółtym).

4. Przystosowanie toalet dla osób 
niepełnosprawnych, dla rodzica z dzieckiem

diagnoza 
informacyjno-
komunikacyjna

Budynek przy ul. 11 Listopada 16d
1. Wykonanie widocznego  oznakowania numerów

pięter  przy windzie i schodach.
2. Wykonanie oznakowania pięter oraz alfabetem 

Braille’a na poręczach.
3. Wykonanie tabliczek przy pokojach, WC 

czcionką bezszeryfową, alfabetem Braille’a i 
umieszczenie na wysokości 120 cm lub 160 cm.

4. Zapewnienie informacji o rozkładzie 
pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub 
wizualny i głosowy.

5. Zakup przenośnej pętli  indukcyjnej.
6. Oznakowanie schodów kolorem kontrastowym 

(pierwszy i ostatni stopień).
7. Wykonanie oznakowania nawigacji windy.
8. Zapewnienie obsługi w PJM.
9. Zapewnienie możliwości wejścia z psem 

asystującym.

Budynek przy ul. Sprzymierzonych 4
1. Wykonanie widocznego, oznakowania 

numerów  pięter.
2. Wykonanie oznakowania pięter oraz alfabetem 

Braille’a na poręczach.
3. Wykonanie tabliczek przy pokojach oraz WC 
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czcionką bezszyfrową, alfabetem Braille’a lub 
wypukłych i umieszczenie na wysokości 120 cm
lub 160 cm.

4. Zakup pętli indukcyjnej.
5. Organizacja biura obsługi na parterze budynku.
6. Zapewnienie informacji o rozkładzie 

pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub
wizualny i głosowy.

7. Oznakowanie schodów kolorem kontrastowym 
(pierwszy i ostatni stopień).

8. Zapewnienie możliwości wejścia z psem 
asystującym.

Budynek w Chojnie ul. Dworcowa 1
1. Zapewnienie informacji o rozkładzie 

pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub
wizualny i głosowy

2. Oznakowanie schodów kolorem kontrastowym 
(pierwszy i ostatni stopień).

3. Oznakowanie nawigacji windy kolorem 
kontrastowym.

4. Wykonanie oznakowania pięter oraz  alfabetem
Braille’a na poręczach.

5. Wykonanie tabliczek przy pokojach, WC 
czcionką bezszeryfową, alfabetem Braille’a i 
umieszczenie na wysokości 120 cm lub 160 
cm.

6. Zakup pętli indukcyjnej.
7. Zapewnienie możliwości wejścia z psem 

asystującym.

Budynek przy ul. Niepodległości 39
1. Wykonanie widocznego, oznakowania 

numerów  pięter.
2. Wykonanie tabliczek przy pokojach oraz WC 

czcionką bezszyfrową, alfabetem Braille’a lub 
wypukłych i umieszczenie na wysokości 120 cm
lub 160 cm.

3. Zapewnienie informacji o rozkładzie 
pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub
wizualny i głosowy.

4. Zakup pętli indukcyjnej.
5. Oznakowanie schodów kolorem kontrastowym 

(pierwszy i ostatni stopień).
6. Zapewnienie możliwości wejścia z psem 

asystującym.
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Ewakuacja Budynek przy ul. 11 Listopada 16d
1. Wykonanie drogi ewakuacyjnej w postaci 

piktogramów dotykowych montowanych w łatwo
dostępnych miejscach.

2. Zakupienie krzesła ewakuacyjnego.

Budynek przy ul. Sprzymierzonych 4
1. Wykonanie drogi ewakuacyjnej w postaci 

piktogramów dotykowych montowanych w łatwo
dostępnych miejscach.

2. Zakupienie krzesła ewakuacyjnego.

Budynek w Chojnie ul. Dworcowa 1
1. Wykonanie drogi ewakuacyjnej w postaci 

piktogramów dotykowych montowanych w łatwo
dostępnych miejscach.

2. Zakupienie krzesła ewakuacyjnego.

Budynek przy ul. Niepodległości 39
1. Wykonanie drogi ewakuacyjnej w postaci 

piktogramów dotykowych montowanych w łatwo
dostępnych miejscach.

2. Zakupienie krzesła ewakuacyjnego.
3. Wykonanie planu ewakuacji każdego piętra.

Diagnoza 
cyfrowa

1. Nagranie filmu o działalności urzędu z 
tłumaczem PJM.

2. Dostosowanie strony internetowej do wymogów
ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych.
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