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1. Wstęp 

Opracowany dokument ma na celu przegląd realizacji planu działania na rzecz poprawy 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustalenie harmonogramu 

i zaplanowanie dalszych działań. Aneks wskazuje jakie zadania do tej pory zrealizowaliśmy 

i jakie planujemy podjąć. W planie opublikowanym w czerwcu 2021 r. założyliśmy realizację 

naszych działań stopniowo do 2025 roku tj. do czasu złożenia kolejnego raportu o stanie za-

pewnienia dostępności MOW NFZ. Obecnie przedstawiamy realizację planu w podziale na 

kwartały i półrocza danego roku. 

Ze względu na trwające uzgodnienia w sprawie nowej lokalizacji lub dalszego najmu po-

mieszczeń pod siedzibę MOW w Warszawie oraz Delegaturę w Siedlcach do czasu rozstrzy-

gnięcia zostaną przeprowadzone wyłącznie niezbędne działania zapewniające poprawę do-

stępności w tych lokalizacjach. Jest to uzasadnione względami ekonomiczno-finansowymi. 

Potencjalni oferenci, zostali poinformowani o tym, że plany aranżacyjne pomieszczeń po-

winny uwzględniać wymogi ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności oso-

bom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1062).  

 

2. Działania zrealizowane 

1. W zakresie dostępności komunikacyjno-informacyjnej: 

 podpisaliśmy umowę na tłumacza języka migowego, dzięki której klienci w na-

szej siedzibie i delegaturach mają możliwość skorzystania z tłumacza PJM 

on-line oraz dodatkowo z tłumacza w kontakcie osobistym; 

 na stronie internetowej opublikowaliśmy informacje o naszej działalności 

w formie tekstu ETR, możliwego do odczytania maszynowego, a także plik wi-

deo z tłumaczeniem PJM. Ponadto udostępniliśmy wzór wniosku o zapewnie-

nie dostępności. 
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2. W zakresie dostępności architektonicznej 

2.1 w siedzibie w Warszawie: 

• oznaczyliśmy krawędzie schodów prowadzące do pomieszczeń na poziomie 2 

oraz krętych schodów na antresolę kontrastowymi pasami ostrzegawczymi; 

• uruchomiliśmy niesprawne sygnały dźwiękowe naprowadzające w windach D 

i B. 

2.2 w Delegaturze w Ciechanowie: 

 wyznaczyliśmy miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami; 

 udostępniliśmy krzesełko ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami; 

2.3 w Delegaturze w Ostrołęce: 

 nakleiliśmy taśmy antypoślizgowe na śliskie płytki i oznaczyliśmy stopnie i kra-

wędzie schodów; 

 zamontowaliśmy poręcze po obu stronach schodów na klatce schodowej  

 oznaczyliśmy przeszklone drzwi do pomieszczeń prowadzących do pokoi pra-

cowników oraz do sali obsługi i łącznika dwoma kontrastowymi pasami;  

 wyznaczyliśmy stanowisko do obsługi osób z niesprawnościami z blatem na 

wysokości umożliwiającej podjechanie wózkiem; 

 umieściliśmy tablicę informacyjną przed wejściem do sali obsługi w miejscu 

widocznym i dostępnym dla klientów; 

 przystosowaliśmy łazienkę dla osób niepełnosprawnych do ich potrzeb  

 oznaczyliśmy toalety ogólnodostępne wypukłymi symbolami w kontrastują-

cym kolorze. 

2.4 w Delegaturze w Płocku: 

 wyznaczyliśmy miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami; 

 ujednoliciliśmy oznaczenia przegród i drzwi szklanych wraz z oznaczeniem nie-

oznaczonych drzwi i przegród pasami w kolorze kontrastowym; 

 oznaczyliśmy drzwi do pomieszczeń wypukłymi cyframi i symbolami, kontra-

stującymi z kolorem, na którym są umieszczone; 
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 zmniejszyliśmy wielkość oznaczeń i numeracji na drzwiach tak, aby mieściły 

się pod dłonią osoby niewidzącej lub słabowidzącej; 

 oznaczyliśmy pasami w kolorze kontrastowym przeszklone drzwi windy; 

 umieściliśmy tablicę informacyjną o NFZ przy wejściu w widocznym miejscu.  

 

2.5 w Delegaturze w Radomiu: 

 wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Miejskich przy Urzędzie Miasta w Radomiu 

z wnioskiem o naprawę schodów znajdujących się w pobliżu Delegatury (na-

prawa nawierzchni, wyrównanie wysokości stopni, naprawa poręczy); 

 wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Miejskich w Radomiu z wnioskiem o naprawę 

chodnika; 

 zwiększyliśmy kontrast kolorystyczny między furtką a ogrodzeniem, zlikwido-

waliśmy wysoki krawężnik w furtce; 

 oznaczyliśmy szklane przegrody oraz drzwi do pomieszczeń dwoma pasami w 

kolorze kontrastowym; 

 przy wejściu głównym zamontowaliśmy dzwonek na odpowiedniej wysokości; 

 zainstalowaliśmy wycieraczkę systemową w wejściu na salę obsługi klientów; 

 wymieniliśmy płytki na antypoślizgowe na schodach przy wyjściu ewakuacyj-

nym. 

2.6 w Delegaturze w Siedlcach: 

 oznaczyliśmy krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia schodów, nakleiliśmy 

taśmy antypoślizgowe na całej szerokości schodów; 

 oznaczyliśmy szklane drzwi dwoma pasami w kolorze kontrastowym. 
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3. Plan działań na lata 2022-2025 

3.1 Dostępność komunikacyjno-informacyjna:  
 

 

SIEDZIBA MOW NFZ W WARSZAWIE ORAZ DELEGATURY W:  
CIECHANOWIE, OSTROŁĘCE, PŁOCKU, RADOMIU I SIEDLCACH 

 

LP. STAN OBECNY PLANOWANE DZIAŁANIA 

KTO 

ODPO-

WIADA 

TERMIN 

1. Brak możliwości 

skorzystania z 

usługi tłumacza-

przewodnika 

SKOGN w formie 

kontaktu osobi-

stego. 

Nawiązanie współpracy z firmą 

lub innym podmiotem świadczą-

cym usługę tłumacza-przewod-

nika SKOGN w formie kontaktu 

osobistego. 

WOK IV kwartał 

2022 r. 

 

 

 

3.2 Dostępność architektoniczna 

3.2.1 Siedziba w Warszawie: 
 

 

WARSZAWA 
 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA,  

KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNA SALI OBSŁUGI KLIENTÓW 

LP. STAN OBECNY PLANOWANE DZIAŁANIA 

KTO 

ODPO-

WIADA 

TERMIN 

 
WEJŚCIE Z ZEWNĄTRZ NA SALĘ OBSŁUGI KLIENTÓW 

 

1. Niejednolicie ozna-

czone szklane ele-

Jednolite oznaczenie szklanych 

przegród i drzwi automatycznych 

kontrastowymi dwoma pasami 

WOK III kwartał 

2022 r. 
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menty drzwi auto-

matycznych i wia-

trołapu. 

umieszczonymi na wysokości ok. 

120 i 160 cm od posadzki. 

 

2. Nachylenie prze-

strzeni manewro-

wej przed wejściem 

oraz ciężkie waha-

dłowe drzwi wej-

ściowe utrudniają 

wejście do bu-

dynku. 

Wymiana drzwi wejściowych na 

rozsuwane automatycznie oraz li-

kwidacja nachylenia przestrzeni 

manewrowej przed wejściem.  

 

WOK/ 

WAG 

Działania 

zostaną podjęte 

po decyzji o wy-

borze lokalizacji 

siedziby MOW 

NFZ. Obecna 

umowa najmu 

obowiązuje do 

30 września 

2023 r. Zarządcę 

budynku poin-

formowano o 

konieczności 

wprowadzenia  

zmian w przy-

padku kontynu-

acji wynajmu. 

POMIESZCZENIE PRZED WEJŚCIEM NA SALĘ OBSŁUGI KLIENTÓW 

3. Biletomat i info-

kiosk są za wysokie 

i nie są dostoso-

wane do potrzeb 

osób poruszających 

się na wózkach.  

Dostosowanie lub zakup kolejko-

matu i infokiosku do potrzeb 

osób poruszających się na wóz-

kach, niewidomych i słabowidzą-

cych. Doraźnie wsparcie przez ko-

ordynatora Sali. 

 

WOK/ 

TWI 

I kwartał 

2024 r. 

4. Tabliczka z informa-

cją o toalecie dla 

niepełnosprawnych 

umieszczona w 

mało widocznym 

miejscu. 

Umieszczenie tabliczki z informa-

cją o toalecie dla osób z niepeł-

nosprawnościami w sposób łatwy 

do zauważenia. 

 

WOK/ 

WAG  

Działania 

zostaną podjęte 

po decyzji o wy-

borze lokalizacji 

siedziby MOW 

NFZ. Obecna 

umowa najmu 

obowiązuje do 

30 września 

2023 r. Zarządcę 
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budynku poin-

formowano o 

konieczności 

wprowadzenia  

zmian w przy-

padku kontynu-

acji wynajmu. 

5. Zbyt wąskie drzwi 

do toalet ogólnodo-

stępnych dla klien-

tów. 

Montaż drzwi o szerokości 90 cm 

do toalet ogólnodostępnych dla 

klientów.  

WOK/ 

WAG 

Działania 

zostaną podjęte 

po decyzji o wy-

borze lokalizacji 

siedziby MOW 

NFZ. Obecna 

umowa najmu 

obowiązuje do 

30 września 

2023 r. Zarządcę 

budynku poin-

formowano o 

konieczności 

wprowadzenia  

zmian w przy-

padku kontynu-

acji wynajmu. 

SALA OBSŁUGI KLIENTÓW 

6. Brak systemu 

wspierającego po-

ruszanie się osób 

niewidomych i sła-

bowidzących  

Budowa systemu wspierającego 

poruszanie się osób niewido-

mych i słabowidzących składają-

cego się z: ścieżek prowadzących, 

tyflomapy umieszczonej w obsza-

rze wejścia, znaczników dźwięko-

wych wspomagających orientację 

i nawigowanie w przestrzeni (np. 

system Totupoint), informacji 

tekstowej umieszczonej na stro-

nie www opisującej system 

wspomagania poruszania się w 

budynku.  

WOK/ 

TWI/ 

WAG  

Działania 

zostaną podjęte 

po decyzji o wy-

borze lokalizacji 

siedziby MOW 

NFZ. Obecna 

umowa najmu 

obowiązuje do 

30 września 

2023 r. Zarządcę 

budynku poin-

formowano o 

konieczności 

wprowadzenia  
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zmian w przy-

padku kontynu-

acji wynajmu. 

7. Kontuary w sali ob-

sługi umieszczone 

za wysoko dla osób 

poruszających się 

na wózkach. 

Dostosowania stanowisk obsługi 

klientów do potrzeb osób z nie-

pełnosprawnościami i poruszają-

cych się na wózkach-obsługa 

klientów w pozycji siedzącej, 

możliwe podjechanie wózkiem. 

Na Sali Obsługi Klientów znajduje 

się 1 stanowisko pozwalające na 

obsługę osoby na wózku.  

WOK/ 

WAG 

Działania 

zostaną podjęte 

po decyzji o wy-

borze lokalizacji 

siedziby MOW 

NFZ. Obecna 

umowa najmu 

obowiązuje do 

30 września 

2023 r. Zarządcę 

budynku poin-

formowano o 

konieczności 

wprowadzenia  

zmian w przy-

padku kontynu-

acji wynajmu. 

8. Niewłaściwa aku-

styka sali obsługi 

klientów-brak fi-

zycznej przegrody 

pomiędzy prze-

strzenią klientów i 

pracowników co 

utrudnia komunika-

cję klient-pracow-

nik, a także pracow-

nik-pracownik. 

Budowa fizycznej, dźwiękoszczel-

nej przegrody rozdzielającej prze-

strzeń pracy i przestrzeń klientów 

NFZ.  

WOK/ 

WAG 

Działania 

zostaną podjęte 

po decyzji o wy-

borze lokalizacji 

siedziby MOW 

NFZ. Obecna 

umowa najmu 

obowiązuje do 

30 września 

2023 r. Zarządcę 

budynku poin-

formowano o 

konieczności 

wprowadzenia  

zmian w przy-

padku kontynu-

acji wynajmu. 
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POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE PRZY SALI OBSŁUGI KLIENTÓW 

9. Toaleta dla osób 

niepełnospraw-

nych: brak wypu-

kłych oznaczeń toa-

lety dla niepełno-

sprawnych, drzwi 

do toalety są niewi-

doczne na tle ściany 

(białe drzwi na bia-

łej ścianie), brak 

przestrzeni przesia-

dania się na sedes, 

włącznik światła 

umieszczony zbyt 

wysoko niewi-

doczny na tle ściany 

(biały na białej ścia-

nie),podajnik ręcz-

ników zainstalo-

wany zbyt wysoko, 

deska sedesowa 

z wycięciem, brak 

uchwytu na papier 

toaletowy. Ze 

względu na lokaliza-

cję dostęp do toa-

lety ograniczony i 

wymaga asysty pra-

cownika NFZ.  

Modernizacja toalety dla osób 

z niepełnosprawnościami przy 

Sali Obsługi Klientów: oznaczenie 

toalety symbolem (WC) wypu-

kłym o odpowiednim kontraście 

kolorystycznym, umieszczonym 

na drzwiach lub obok drzwi, od 

strony klamki na wysokości 140 – 

160 cm, zapewnienie 90 cm wol-

nej przestrzeni manewrowej mię-

dzy sedesem a umywalką, zapew-

nienie odpowiedniego kontrastu 

kolorystycznego między drzwiami 

do toalety a ścianą, zapewnienie 

odpowiedniego kontrastu kolory-

stycznego między włącznikiem a 

ścianą, obniżenie włącznika świa-

tła i podajnika papieru na wyso-

kość około 120 cm, montaż 

uchwytu na papier toaletowy, 

wymiana deski sedesowej na de-

skę bez wycięcia, zapewnienie 

dostępu do toalety bez koniecz-

ności asysty pracownika NFZ, za-

pewnienie kontrastu kolorystycz-

nego między drzwiami a ścianą. 

WOK/ 

WAG 

Działania 

zostaną podjęte 

po decyzji o wy-

borze lokalizacji 

siedziby MOW 

NFZ. Obecna 

umowa najmu 

obowiązuje do 

30 września 

2023 r. Zarządcę 

budynku poin-

formowano o 

konieczności 

wprowadzenia  

zmian w przy-

padku kontynu-

acji wynajmu. 

10. Brak wypukłego 

oznaczenia toalet 

dla klientów i pra-

cowników, drzwi 

słabo widoczne na 

tle ściany. 

Oznaczenie toalet ogólnych na 

parterze symbolem wypukłym. 

Zapewnienie odpowiedniego 

kontrastu między drzwiami do 

toalet a ścianą. 

WOK/ 

WAG 

Działania 

zostaną podjęte 

po decyzji o wy-

borze lokalizacji 

siedziby MOW 

NFZ. Obecna 

umowa najmu 

obowiązuje do 

30 września 
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2023 r. Zarządcę 

budynku poin-

formowano o 

konieczności 

wprowadzenia  

zmian w przy-

padku kontynu-

acji wynajmu. 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA,  

KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNA KANCELARII 

LP. STAN OBECNY PLANOWANE DZIAŁANIA 

KTO 

ODPO-

WIADA 

TERMIN 

 

WEJŚCIE DO KANCELARII Z ZEWNĄTRZ  

 

1. Drzwi obrotowe 

słabo widoczne na 

tle fasady, na której 

są umieszczone, 

przegrody szklane 

(szklane drzwi obro-

towe) nieozna-

czone. 

Oznaczenie drzwi wejściowych 

obrotowych tak, by odróżniały 

się kolorystycznie od fasady, na 

której się znajdują oraz oznacze-

nia szklanych przegród 

w drzwiach obrotowych. 

 

WOK/ 

WAG 

III kwartał 

2022 r. 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA, KOMUNIKACYJNO-INFORMA-

CYJNA POMIESZCZEŃ DLA PRACOWNIKÓW 

LP. STAN OBECNY PLANOWANE DZIAŁANIA 

KTO 

ODPO-

WIADA 

TERMIN 

 

WEJŚCIE DO BIUR – BRAMKI   

 

1. Pracownicy poru-

szający się na wóz-

kach nie mają moż-

liwości samodziel-

nego otwierania 

poszerzonej bramki 

Wystąpienie do zarządcy bu-

dynku w sprawie zainstalowania 

czujnika, który umożliwiałby oso-

bie na wózku samodzielne otwie-

ranie bramki kartą dostępu, bez 

WOK/ 

WAG 

II kwartał 

2022 r.  

wystąpiono  do 

zarządcy bu-

dynku. Decyzja 

w trakcie.   
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wejściowej przy po-

mocy karty do-

stępu. Aby 

wejść/wyjść z bu-

dynku muszą prosić 

pracownika recepcji 

o otwarcie). 

konieczności proszenia o pomoc 

pracownika recepcji.  

DRZWI DO POMIESZCZEŃ PRACOWNICZYCH I TOALET 

2. Drzwi do toalet 

ogólnych damskich 

i męskich słabo wi-

doczne na tle 

ściany, drzwi do ka-

bin zbyt wąskie i 

słabo widoczne na 

tle ściany.  

Zastosowania kontrastu kolory-

stycznego pomiędzy drzwiami 

wejściowymi, drzwiami do po-

mieszczeń biurowych i drzwiami 

do toalet a ścianami. 

WOK/ 

WAG 

Działania 

zostaną podjęte 

po decyzji o wy-

borze lokalizacji 

siedziby MOW 

NFZ. Obecna 

umowa najmu 

obowiązuje do 

30 września 

2023 r. Zarządcę 

budynku poin-

formowano o 

konieczności 

wprowadzenia  

zmian w przy-

padku kontynu-

acji wynajmu. 

3. Szerokie progi o 

wysokości ~2 cm w 

wejściach do po-

mieszczeń na pię-

trach 15, 16, i 17. 

Ich szerokość i spe-

cyficzny kształt 

mogą utrudniać po-

ruszanie się osób 

również na wóz-

kach.  

Likwidacja progów w wejściach 

do pomieszczeń. 

WOK/ 

WAG 

Działania 

zostaną podjęte 

po decyzji o wy-

borze lokalizacji 

siedziby MOW 

NFZ. Obecna 

umowa najmu 

obowiązuje do 

30 września 

2023 r.  Za-

rządcę budynku 

poinformowano 

o konieczności 

wprowadzenia  
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zmian w przy-

padku kontynu-

acji wynajmu. 

4. Niejednorodne 

oznaczenie po-

mieszczeń pracow-

niczych: nie ma jed-

nolitego systemu 

informacji, numery 

pokoi umieszczone 

zbyt wysoko, ich 

oznaczenia nie są 

wypukłe, tabliczki 

informacyjne 

umieszczone zbyt 

wysoko i niekonse-

kwentnie (część od 

strony klamki, 

a część nie). 

Wprowadzenie jednolitego sys-

temu informacji składającego się 

z wypukłych, kontrastowych 

oznaczeń numerów pokoi 

umieszczonych na drzwiach po-

koi na wysokości 140 – 160 cm 

na drzwiach lub obok. 

WOK/ 

WAG 

Działania 

zostaną podjęte 

po decyzji o wy-

borze lokalizacji 

siedziby MOW 

NFZ. Obecna 

umowa najmu 

obowiązuje do 

30 września 

2023 r. Zarządcę 

budynku poin-

formowano o 

konieczności 

wprowadzenia  

zmian w przy-

padku kontynu-

acji wynajmu. 

5. Nieoznaczone drzwi 

szklane na wszyst-

kich piętrach. 

Oznaczenie wszystkich drzwi 

szklanych dwoma pasami koloru 

kontrastowego umieszczonymi 

na wysokości 120 i 160 cm. 

WOK / 

WAG  

III kwartał 

2022 r. 

OŚWIETLENIE 

6. Wszystkie włączniki 

światła słabo wi-

doczne na tle ścian. 

Zapewnienie kontrastu kolory-

stycznego między wszystkimi 

włącznikami światła i ścianą. 

WOK/ 

WAG 

Działania 

zostaną podjęte 

po decyzji o wy-

borze lokalizacji 

siedziby MOW 

NFZ. Obecna 

umowa najmu 

obowiązuje do 

30 września 

2023 r. Zarządcę 

budynku poin-

formowano o 

konieczności 

wprowadzenia  
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zmian w przy-

padku kontynu-

acji wynajmu. 

7. Oświetlenie koryta-

rzy na parterze i na 

wszystkich piętrach 

o zbyt małym natę-

żeniu i nierówno-

miernie rozłożone 

na powierzchni. 

Zapewnienie oświetlenia równo-

miernie rozłożonego we wszyst-

kich ciągach komunikacyjnych w 

budynku.  

WOK/ 

WAG/ 

BHP  

II kwartał 

2022 r.  

wystąpiono  do 

zarządcy bu-

dynku. Decyzja 

w trakcie.   

SCHODY 

8. Kręte schody na an-

tresolę: krawędź 

spocznika schodów 

stwarzająca ryzyko 

uderzenia w głowę. 

Schody prowadzące 

do pomieszczeń na 

poziomie 2: poręcz 

tylko po jednej stro-

nie biegu schodów 

Ponowne wystąpienie do za-

rządcy budynku w sprawie zabez-

pieczenia krawędzi spocznika 

pianką. Wskazanie obecnemu za-

rządcy budynku, aby w projekcie 

aranżacji pomieszczeń uwzględnił 

konieczność instalacja poręczy po 

wewnętrznej stronie biegu scho-

dów,  

 

 

WOK/ 

WAG  

II kwartał 

2022 r. Decyzja 

w trakcie. 

TOALETY 

9. Toaleta dla osób z 

niepełnosprawno-

ściami na 14 piętrze 

niedostosowana do 

ich potrzeb: brak 

przestrzeni przesia-

dania się; brak wy-

pukłego oznaczenia 

toalety; dostęp do 

podajnika ręczni-

ków utrudnia 

śmietnik; zamek w 

drzwiach utrudnia-

jący korzystanie 

Modernizacja łazienki dla osób z 

niepełnosprawnościami na 14 

piętrze: przeniesienie umywalki 

tak, aby zapewnić odpowiednią 

przestrzeń przesiadania się, ozna-

czenie toalety symbolem wypu-

kłym umieszczonym na drzwiach 

lub obok drzwi, od strony klamki 

na wysokości 140 – 160 cm, in-

stalacja podajnika ręczników, za-

instalowanie zamka umożliwiają-

cego samodzielne zamykanie 

drzwi osobom o ograniczonej 

sprawności dłoni. 

WOK/ 

WAG 

Działania 

zostaną podjęte 

po decyzji o wy-

borze lokalizacji 

siedziby MOW 

NFZ. Obecna 

umowa najmu 

obowiązuje do 

30 września 

2023 r. Zarządcę 

budynku poin-

formowano o 

konieczności 

wprowadzenia  
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osobom o ograni-

czonej sprawności 

dłoni. 

zmian w przy-

padku kontynu-

acji wynajmu. 

 

3.2.2 Delegatura w Ciechanowie: 
 

 

CIECHANÓW 
 

LP. STAN OBECNY PLANOWANE DZIAŁANIA 

KTO 

ODPO-

WIADA 

TERMIN 

WEJŚCIE DO BUDYNKU 

1. Nieoznaczone kra-

wędzie schodów, 

nieoznaczone prze-

grody szklane 

(drzwi), schody z 

noskami. 

Wystąpienie do zarządcy bu-

dynku w sprawie: oznaczenia kra-

wędzi pierwszego i ostatniego 

stopnia w biegu schodów; ozna-

czanie szklanych przegród 

dwoma pasami w kolorze kontra-

stowym umieszczonymi na wyso-

kości ok. 120 i 160 cm od po-

sadzki; instalacja dodatkowej po-

ręczy na środku schodów; likwi-

dacji nosków. 

DelC IV kwartał 

2023 r.  

DRZWI 

2. Zbyt wąskie drzwi.  Po ustaleniach z zarządcą bu-

dynku szerokość drzwi do po-

mieszczeń zostanie dostosowana 

do min. 90 cm. 

DelC Realizacja na-

stąpi podczas 

kapitalnego re-

montu budynku. 

Termin nie zo-

stał jeszcze 

ustalony. 

3. Progi i listwy w 

drzwiach o wysoko-

ści powyżej 2 cm. 

Wystąpienie do zarządcy bu-

dynku w sprawie likwidacji pro-

gów i listew w drzwiach. 

DelC III kwartał 2022 

r. 
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4. Brak wypukłych 

oznaczeń pomiesz-

czeń. 

Oznaczenie wszystkich pomiesz-

czeń wypukłymi cyframi/symbo-

lami kontrastującymi z kolorem, 

na którym są umieszczone oraz 

montaż tabliczek informacyjnych 

na wysokości 140-160 cm.  

DelC III kwartał 

2022 r.  

SCHODY 

5. Nieoznaczone kra-

wędzie pierwszego 

i ostatniego stopnia 

schodów ewakua-

cyjnych, brak dru-

giej poręczy przy 

schodach, zainsta-

lowana poręcz o 

niewłaściwym po-

chwycie. 

Wystąpienie do zarządcy bu-

dynku w sprawie oznaczenia kra-

wędzi pierwszego i ostatniego 

stopnia w biegu schodów ewaku-

acyjnych i montażu poręczy o 

właściwym pochwycie. 

DelC IV kwartał 

2023 r.  

TOALETY  

6. W Delegaturze są 

dwie łazienki dla 

klientów, z których 

mogą korzystać 

osoby niepełno-

sprawne. W obu 

brak wypukłego 

oznaczenia toalety 

dla niepełnospraw-

nych, poręcze przy 

sedesach są nieu-

chylne, brak wy-

starczającej prze-

strzeni manewro-

wej z obu stron se-

desów, brak przyci-

sków alarmowych, 

utrudniony dojazd 

Kompleksowe dostosowanie 1 

toalety w sposób umożliwiający 

korzystanie przez osoby niepeł-

nosprawne: umieszczenie na 

drzwiach wypukłego oznaczenia 

toalety, zapewnienie przestrzeni 

manewrowej przy sedesie i umy-

walce, montaż uchylnych poręczy 

przy sedesie i umywalce, 

instalacja alarmu (systemu przy-

zywowego) umieszczenie lustra 

nad umywalką, tak by jego dolna 

krawędź dochodziła do umywalki 

lub instalacja lustra uchylnego.  

DelC III kwartał 

2022 r. 



Strona 16 z 23 
 

do umywalek, lu-

stra umieszczone za 

wysoko. 

SYSTEMY AWARYJNE 

7. Brak sygnalizatora 

dźwiękowo-optycz-

nego p.poż, brak 

oświetlenia awaryj-

nego. 

Wystąpienie do zarządcy bu-

dynku o instalację sygnalizatora 

dźwiękowo-optycznego ppoż., in-

stalację oświetlenia awaryjnego 

na drodze ewakuacyjnej. 

 

DelC III kwartał 

2022 r.  

8. Gaśnica umiesz-

czona za wysoko. 

Montaż gaśnicy na wysokości 120 

cm (uchwyt). 

DelC III kwartał 

2022 r.  

 

3.2.3 Delegatura w Ostrołęce: 
 

 

OSTROŁĘKA 
 

LP. STAN OBECNY PLANOWANE DZIAŁANIA 

KTO 

ODPO-

WIADA 

TERMIN 

NAJBLIŻSZE OTOCZENIE 

1. Uszkodzona, nie-

równa nawierzch-

nia przejścia dla 

pieszych utrudnia-

jąca poruszanie się 

osób ze szczegól-

nymi potrzebami. 

Wystąpienie do Zarządu Dróg 

Miejskich przy Urzędzie Miasta w 

Ostrołęce z wnioskiem o na-

prawę uszkodzonej, nierównej 

nawierzchni przejścia dla pie-

szych. 

DelO III kwartał 

2022 r.  

WEJŚCIE DO BUDYNKU OD URZĘDU MIASTA 

2. Próg w głównych 

drzwiach. 

Likwidacja progu. DelO Likwidacja 

progu w głów-

nych drzwiach 

wejściowych do 
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Urzędu Miasta 

nastąpi przy 

okazji remontu  

tej części bu-

dynku.  

DRZWI DO POMIESZCZEŃ PRACOWNICZYCH 

3. Drzwi są zbyt wą-

skie. 

Poszerzenie drzwi do szerokości 

90 cm – podczas kapitalnego re-

montu pomieszczeń, po uzyska-

niu opinii budowlanej na temat 

możliwości technicznych prze-

prowadzenia takiej zmiany. 

DelO IV kwartał 

2022 r. Wystą-

pienie o opinię 

budowlaną.  

 

3.2.4 Delegatura w Płocku: 
 

 

PŁOCK 
 

LP. STAN OBECNY PLANOWANE DZIAŁANIA 

KTO 

ODPO-

WIADA 

TERMIN 

WEJŚCIE GŁÓWNE 

1. Nieoznaczone drzwi 

wejściowe. 

Wystąpienie do wspólnoty loka-

lowej o zgodę na oznaczenie 

drzwi wejściowych minimum 

dwoma pasami w kolorze kontra-

stowym, umieszczonymi na wy-

sokości 120 i 160 cm od posadzki. 

DelP Brak zgody 

wspólnoty. 

TOALETY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

2. Brak wypukłego 

oznaczenia toalety, 

poręcz przy sedesie 

nieuchylna, brak 

wystarczającej 

Remont toalety dla osób z niepeł-

nosprawnościami, w trakcie któ-

rego zostaną uwzględnione 

wszelkie wymogi dotyczące do-

stępności. 

DelP IV kwartał 

2022 r.  
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przestrzeni manew-

rowej z obu stron 

sedesu, brak prze-

strzeni manewro-

wej pod umywalką, 

słabe kontrasty ko-

lorystyczne pomię-

dzy armaturą i kolo-

rystyką ścian, zbyt 

wysoko umiesz-

czona suszarka do 

rąk i lustro, brak 

alarmu -systemu 

przyzywowego, po-

ręcz przy umywalce 

umieszczona za wy-

soko. 

 

3.2.5 Delegatura w Radomiu:  
 

 

RADOM 
 

LP. STAN OBECNY PLANOWANE DZIAŁANIA 

KTO 

ODPO-

WIADA 

TERMIN 

NAJBLIŻSZE OTOCZENIE 

1. Uszkodzone 

schody, nierówne 

stopnie, brak dru-

giej poręczy, poręcz 

o nieprawidłowym 

pochwycie.  

W przypadku braku odpowiedzi 

na złożony wniosek w III kwartale 

2021 r. ponowne wystąpienie do 

Zarządu Dróg Miejskich przy 

Urzędzie Miasta w Radomiu z 

wnioskiem o naprawę schodów 

znajdujących się w pobliżu dele-

gatury (naprawa nawierzchni, 

wyrównanie wysokości stopni, 

naprawa poręczy). 

DelR III kwartał 

2022 r. 
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2. Uszkodzony chod-

nik, wystające nie-

bezpieczne krawę-

dzie, nieoznaczone 

stopnie schodów. 

W przypadku braku odpowiedzi 

na złożony wniosek w III kwartale 

2021 r. ponowne Wystąpienie do 

Zarządu Dróg Miejskich w Rado-

miu z wnioskiem o naprawę 

chodnika. 

DelR III kwartał 

2022 r. 

3. Odległość między 

poręczami pochylni 

> 110 cm, brak spo-

cznika. 

Przebudowa pochylni prowadzą-

cej do wejścia głównego.  

DelR III kwartał 

2023 r. 

DRZWI DO POMIESZCZEŃ 

4. Numeracja po-

mieszczeń umiesz-

czona za wysoko, 

brak wypukłych 

oznaczeń pomiesz-

czeń. 

Oznaczenie wszystkich pomiesz-

czeń wypukłymi cyframi/symbo-

lami kontrastującymi z kolorem, 

na którym są umieszczone na wy-

sokości 140 - 160 cm od po-

sadzki. Montaż tabliczek informa-

cyjnych. 

DelR IV kwartał 

2022 r. 

 

5. Słabo widoczne 

drzwi na tle ściany. 

Zastosowanie kontrastu kolory-

stycznego pomiędzy drzwiami 

a ścianą. 

DelR III kwartał 

2023 r. 

SCHODY 

6. Nieoznaczone stop-

nie schodów do 

piwnicy, brak dru-

giej poręczy, istnie-

jąca poręcz o nie-

właściwym pochwy-

cie. 

Oznaczenie krawędzi pierwszego 

i ostatniego stopnia schodów do 

piwnicy. Montaż poręczy o odpo-

wiednim kształcie pochwytu po 

obu stronach schodów. Oznacze-

nie stopni schodów kolorem kon-

trastującym, instalacja poręczy z 

drugiej strony schodów o prawi-

dłowym pochwycie. 

 

 

 

 

DelR III kwartał 

2023 r. 
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TOALETY 

7. Brak wypukłego 

oznaczenia toalety 

dla niepełnospraw-

nych, oznaczenie 

umieszczone za wy-

soko, brak wystar-

czającej przestrzeni 

manewrowej z pra-

wej strony toalety 

co utrudnia korzy-

stanie z niej osobie 

poruszającej się na 

wózku, tylko jeden 

rozkładany uchwyt 

przy sedesie. 

 

Umieszczenie na drzwiach wypu-

kłego oznaczenia toalet. Dostoso-

wanie toalety w sposób umożli-

wiający korzystanie przez osoby 

niepełnosprawne: zapewnienie 

przestrzeni manewrowej z obu 

stron przy sedesie,  instalacja 

uchwytów składanych po obu 

stronach sedesu, jeden z nich po-

winien być wyposażony w 

uchwyt na papier toaletowy. 

DelR IV kwartał 

2022 r. 

 

SYSTEMY AWARYJNE 

8. Brak poręczy przy 

schodach przy wyj-

ściu ewakuacyjnym, 

nieoznaczone stop-

nie schodów, za-

bezpieczenie scho-

dów w postaci łań-

cucha mało wi-

doczne i trudne do 

otwarcia w razie 

szybkiej ewakuacji. 

Zainstalowanie poręczy. Ozna-

czenie krawędzi schodów. Zain-

stalowanie zabezpieczenia np. w 

formie barierki drewnianej w 

kontrastujących kolorach niewy-

magającej np. użycia rąk do 

otwarcia.  

DelR III kwartał 

2023 r. 
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3.2.6 Delegatura w Siedlcach:  
Umowa najmu obowiązuje do 31 grudnia 2022 r. Działania w tej lokalizacji będą realizowane 

w przypadku kontynuacji wynajmu. 

 

SIEDLCE 
 

LP. STAN OBECNY PLANOWANE DZIAŁANIA 

KTO 

ODPO-

WIADA 

TERMIN 

DRZWI 

1. Brak wypukłych 

oznaczeń pomiesz-

czeń, numery po-

mieszczeń umiesz-

czone za wysoko. 

Oznaczenie wszystkich pomiesz-

czeń, w tym toalet, wypukłymi 

cyframi/symbolami kontrastują-

cymi z kolorem drzwi, na których 

są umieszczone, na wysokości 

140-160 cm. 

DelS Umowa najmu 

obowiązuje do 

31.12.2022 r., w 

związku z tym 

realizacja będzie 

możliwa w przy-

padku przedłu-

żenia terminu 

najmu w tej lo-

kalizacji. 

SCHODY 

2. Brak windy lub in-

nych technicznych 

rozwiązań, dzięki 

którym osoby poru-

szające się na wóz-

kach lub mogłyby 

dostać się na wyż-

szą kondygnacje 

urzędu, nieozna-

czone krawędzie 

schodów, brak pa-

sów ostrzegaw-

czych, poręcze o 

niewłaściwym po-

chwycie. 

Wystąpienie do właściciela bu-

dynku i konserwatora zabytków 

w sprawie instalacji windy/plat-

formy pionowej zewnętrznej lub 

instalacji innego urządzenia za-

pewniającego możliwość bezpro-

blemowego dostania się na pię-

tro osób ze szczególnymi potrze-

bami. Oznaczenie krawędzi 

pierwszego i ostatniego stopnia 

w biegu schodów, montaż porę-

czy, zapewnienie pasów ostrze-

gawczych co najmniej 30 cm od 

krawędzi rozpoczynającej i koń-

czącej bieg schodów. 

DelS Umowa najmu 

obowiązuje do 

31.12.2022 r., w 

związku z tym 

realizacja będzie 

możliwa w przy-

padku prze-dłu-

żenia terminu 

najmu w tej lo-

kalizacji. 
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TOALETY 

3. Brak toalety dosto-

sowanej dla osób 

niepełnospraw-

nych. 

Remont toalet - dostosowanie w 

sposób umożliwiający korzysta-

nie przez osoby z niepełnospraw-

nościami.  

DelS Umowa najmu 

obowiązuje do 

31.12.2022 r., w 

związku z tym 

realizacja będzie 

możliwa w przy-

padku przedłu-

żenia terminu 

najmu w tej lo-

kalizacji. 

4. Zamek w drzwiach 

utrudniający korzy-

stanie osobom o 

ograniczonej 

sprawności 

dłoni/bez dłoni. 

Wymiana zamka w drzwiach toa-

lety na zamek nie sprawiający 

trudności w zamykaniu osobom o 

ograniczonej sprawności 

dłoni/bez dłoni. 

DelS Umowa najmu 

obowiązuje do 

31.12.2022 r., w 

związku z tym 

realizacja będzie 

możliwa w przy-

padku przedłu-

żenia terminu 

najmu w tej lo-

kalizacji. 

5. Baterie umywal-

kowe mogące 

utrudniać korzysta-

nie osobom o ogra-

niczonej sprawności 

dłoni/bez dłoni. 

Wymiana baterii na baterię z za-

worem mieszakowym, która 

umożliwi korzystanie osobom o 

ograniczonej sprawności 

dłoni/bez dłoni. 

DelS Umowa najmu 

obowiązuje do 

31.12.2022 r., w 

związku z tym 

realizacja będzie 

możliwa w przy-

padku przedłu-

żenia terminu 

najmu w tej lo-

kalizacji. 

SYSTEMY AWARYJNE 

6. Brak sygnalizatora 

dźwiękowo-optycz-

nego, brak oświe-

tlenia awaryjnego.  

Wystąpienie do właściciela bu-

dynku w sprawie instalacji sygna-

lizatora dźwiękowo-optycznego 

ppoż. i oświetlenia awaryjnego 

na drodze ewakuacyjnej. 

DelS Umowa najmu 

obowiązuje do 

31.12.2022 r., w 

związku z tym 

realizacja będzie 
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możliwa w przy-

padku przedłu-

żenia terminu 

najmu w tej lo-

kalizacji. 

 


