Narodowy Fundusz Zdrowia

Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie

Aneks nr 1
do planu działania
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
na rzecz poprawy zapewniania dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami
aktualizacja: lipiec 2022 r.

Zatwierdzam:

/dokument podpisany elektronicznie/

Opracowanie: Koordynator ds. dostępności

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 zapewnienia 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 pomieszczeń pod siedzibę MOW w Warszawie oraz Delegaturę w Siedlcach do czasu rozstrzygnięcia zostaną przeprowadzone wyłącznie niezbędne działania zapewniające poprawę dostępności w tych lokalizacjach. Jest to uzasadnione względami ekonomiczno-finansowymi.
Potencjalni oferenci, zostali poinformowani o tym, że plany aranżacyjne pomieszczeń powinny uwzględniać wymogi ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 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 naszej 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 wideo z tłumaczeniem PJM. Ponadto udostępniliśmy wzór wniosku o zapewnienie 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

2.3

w Delegaturze w Ciechanowie:


wyznaczyliśmy miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;



udostępniliśmy krzesełko ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami;

w Delegaturze w Ostrołęce:


nakleiliśmy taśmy antypoślizgowe na śliskie płytki i oznaczyliśmy stopnie i krawędzie schodów;



zamontowaliśmy poręcze po obu stronach schodów na klatce schodowej



oznaczyliśmy przeszklone drzwi do pomieszczeń prowadzących do pokoi pracowników 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 kontrastującym kolorze.

2.4

w Delegaturze w Płocku:


wyznaczyliśmy miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;



ujednoliciliśmy oznaczenia przegród i drzwi szklanych wraz z oznaczeniem nieoznaczonych drzwi i przegród pasami w kolorze kontrastowym;



oznaczyliśmy drzwi do pomieszczeń wypukłymi cyframi i symbolami, kontrastującymi 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;

2.5



oznaczyliśmy pasami w kolorze kontrastowym przeszklone drzwi windy;



umieściliśmy tablicę informacyjną o NFZ przy wejściu w widocznym miejscu.

w Delegaturze w Radomiu:


wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Miejskich przy Urzędzie Miasta w Radomiu
z wnioskiem o naprawę schodów znajdujących się w pobliżu Delegatury (naprawa 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, zlikwidowaliśmy 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 ewakuacyjnym.

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.
1.

STAN OBECNY
Brak możliwości
skorzystania z
usługi tłumaczaprzewodnika
SKOGN w formie
kontaktu osobistego.

PLANOWANE DZIAŁANIA
Nawiązanie współpracy z firmą
lub innym podmiotem świadczącym usługę tłumacza-przewodnika SKOGN w formie kontaktu
osobistego.

KTO
ODPOWIADA
WOK

TERMIN
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
ODPOWIADA

TERMIN

WEJŚCIE Z ZEWNĄTRZ NA SALĘ OBSŁUGI KLIENTÓW
1.

Niejednolicie oznaczone szklane ele-

Jednolite oznaczenie szklanych
przegród i drzwi automatycznych
kontrastowymi dwoma pasami

WOK

III kwartał
2022 r.
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2.

menty drzwi automatycznych i wiatrołapu.
Nachylenie przestrzeni manewrowej przed wejściem
oraz ciężkie wahadłowe drzwi wejściowe utrudniają
wejście do budynku.

umieszczonymi na wysokości ok.
120 i 160 cm od posadzki.
Wymiana drzwi wejściowych na
WOK/
rozsuwane automatycznie oraz li- WAG
kwidacja nachylenia przestrzeni
manewrowej przed wejściem.

Działania
zostaną podjęte
po decyzji o wyborze lokalizacji
siedziby MOW
NFZ. Obecna
umowa najmu
obowiązuje do
30 września
2023 r. Zarządcę
budynku poinformowano o
konieczności
wprowadzenia
zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.

POMIESZCZENIE PRZED WEJŚCIEM NA SALĘ OBSŁUGI KLIENTÓW
3.

Biletomat i infokiosk są za wysokie
i nie są dostosowane do potrzeb
osób poruszających
się na wózkach.

Dostosowanie lub zakup kolejko- WOK/
matu i infokiosku do potrzeb
TWI
osób poruszających się na wózkach, niewidomych i słabowidzących. Doraźnie wsparcie przez koordynatora Sali.

I kwartał
2024 r.

4.

Tabliczka z informacją o toalecie dla
niepełnosprawnych
umieszczona w
mało widocznym
miejscu.

Umieszczenie tabliczki z informa- WOK/
cją o toalecie dla osób z niepełWAG
nosprawnościami w sposób łatwy
do zauważenia.

Działania
zostaną podjęte
po decyzji o wyborze lokalizacji
siedziby MOW
NFZ. Obecna
umowa najmu
obowiązuje do
30 września
2023 r. Zarządcę
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5.

Zbyt wąskie drzwi
do toalet ogólnodostępnych dla klientów.

Montaż drzwi o szerokości 90 cm
do toalet ogólnodostępnych dla
klientów.

WOK/
WAG

budynku poinformowano o
konieczności
wprowadzenia
zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
Działania
zostaną podjęte
po decyzji o wyborze lokalizacji
siedziby MOW
NFZ. Obecna
umowa najmu
obowiązuje do
30 września
2023 r. Zarządcę
budynku poinformowano o
konieczności
wprowadzenia
zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.

SALA OBSŁUGI KLIENTÓW
6.

Brak systemu
wspierającego poruszanie się osób
niewidomych i słabowidzących

Budowa systemu wspierającego
WOK/
poruszanie się osób niewidoTWI/
mych i słabowidzących składająWAG
cego się z: ścieżek prowadzących,
tyflomapy umieszczonej w obszarze wejścia, znaczników dźwiękowych wspomagających orientację
i nawigowanie w przestrzeni (np.
system Totupoint), informacji
tekstowej umieszczonej na stronie www opisującej system
wspomagania poruszania się w
budynku.

Działania
zostaną podjęte
po decyzji o wyborze lokalizacji
siedziby MOW
NFZ. Obecna
umowa najmu
obowiązuje do
30 września
2023 r. Zarządcę
budynku poinformowano o
konieczności
wprowadzenia
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7.

Kontuary w sali obsługi umieszczone
za wysoko dla osób
poruszających się
na wózkach.

Dostosowania stanowisk obsługi
klientów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i poruszających 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

8.

Niewłaściwa akustyka sali obsługi
klientów-brak fizycznej przegrody
pomiędzy przestrzenią klientów i
pracowników co
utrudnia komunikację klient-pracownik, a także pracownik-pracownik.

Budowa fizycznej, dźwiękoszczel- WOK/
nej przegrody rozdzielającej prze- WAG
strzeń pracy i przestrzeń klientów
NFZ.

zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
Działania
zostaną podjęte
po decyzji o wyborze lokalizacji
siedziby MOW
NFZ. Obecna
umowa najmu
obowiązuje do
30 września
2023 r. Zarządcę
budynku poinformowano o
konieczności
wprowadzenia
zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
Działania
zostaną podjęte
po decyzji o wyborze lokalizacji
siedziby MOW
NFZ. Obecna
umowa najmu
obowiązuje do
30 września
2023 r. Zarządcę
budynku poinformowano o
konieczności
wprowadzenia
zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
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POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE PRZY SALI OBSŁUGI KLIENTÓW
9.

10.

Toaleta dla osób
niepełnosprawnych: brak wypukłych oznaczeń toalety dla niepełnosprawnych, drzwi
do toalety są niewidoczne na tle ściany
(białe drzwi na białej ścianie), brak
przestrzeni przesiadania się na sedes,
włącznik światła
umieszczony zbyt
wysoko niewidoczny na tle ściany
(biały na białej ścianie),podajnik ręczników zainstalowany zbyt wysoko,
deska sedesowa
z wycięciem, brak
uchwytu na papier
toaletowy. Ze
względu na lokalizację dostęp do toalety ograniczony i
wymaga asysty pracownika NFZ.
Brak wypukłego
oznaczenia toalet
dla klientów i pracowników, drzwi
słabo widoczne na
tle ściany.

Modernizacja toalety dla osób
WOK/
z niepełnosprawnościami przy
WAG
Sali Obsługi Klientów: oznaczenie
toalety symbolem (WC) wypukłym o odpowiednim kontraście
kolorystycznym, umieszczonym
na drzwiach lub obok drzwi, od
strony klamki na wysokości 140 –
160 cm, zapewnienie 90 cm wolnej przestrzeni manewrowej między sedesem a umywalką, zapewnienie odpowiedniego kontrastu
kolorystycznego między drzwiami
do toalety a ścianą, zapewnienie
odpowiedniego kontrastu kolorystycznego między włącznikiem a
ścianą, obniżenie włącznika światła i podajnika papieru na wysokość około 120 cm, montaż
uchwytu na papier toaletowy,
wymiana deski sedesowej na deskę bez wycięcia, zapewnienie
dostępu do toalety bez konieczności asysty pracownika NFZ, zapewnienie kontrastu kolorystycznego między drzwiami a ścianą.

Działania
zostaną podjęte
po decyzji o wyborze lokalizacji
siedziby MOW
NFZ. Obecna
umowa najmu
obowiązuje do
30 września
2023 r. Zarządcę
budynku poinformowano o
konieczności
wprowadzenia
zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.

Oznaczenie toalet ogólnych na
parterze symbolem wypukłym.
Zapewnienie odpowiedniego
kontrastu między drzwiami do
toalet a ścianą.

Działania
zostaną podjęte
po decyzji o wyborze lokalizacji
siedziby MOW
NFZ. Obecna
umowa najmu
obowiązuje do
30 września

WOK/
WAG
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2023 r. Zarządcę
budynku poinformowano o
konieczności
wprowadzenia
zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA,
KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNA KANCELARII
LP.

STAN OBECNY

PLANOWANE DZIAŁANIA

KTO
ODPOWIADA

TERMIN

WEJŚCIE DO KANCELARII Z ZEWNĄTRZ
1.

Drzwi obrotowe
słabo widoczne na
tle fasady, na której
są umieszczone,
przegrody szklane
(szklane drzwi obrotowe) nieoznaczone.

Oznaczenie drzwi wejściowych
obrotowych tak, by odróżniały
się kolorystycznie od fasady, na
której się znajdują oraz oznaczenia szklanych przegród
w drzwiach obrotowych.

WOK/
WAG

III kwartał
2022 r.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA, KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNA POMIESZCZEŃ DLA PRACOWNIKÓW
LP.

STAN OBECNY

PLANOWANE DZIAŁANIA

KTO
ODPOWIADA

TERMIN

WEJŚCIE DO BIUR – BRAMKI
1.

Pracownicy poruszający się na wózkach nie mają możliwości samodzielnego otwierania
poszerzonej bramki

Wystąpienie do zarządcy budynku w sprawie zainstalowania
czujnika, który umożliwiałby osobie na wózku samodzielne otwieranie bramki kartą dostępu, bez

WOK/
WAG

II kwartał
2022 r.
wystąpiono do
zarządcy budynku. Decyzja
w trakcie.
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wejściowej przy po- konieczności proszenia o pomoc
mocy karty dopracownika recepcji.
stępu. Aby
wejść/wyjść z budynku muszą prosić
pracownika recepcji
o otwarcie).
DRZWI DO POMIESZCZEŃ PRACOWNICZYCH I TOALET
2.

Drzwi do toalet
ogólnych damskich
i męskich słabo widoczne na tle
ściany, drzwi do kabin zbyt wąskie i
słabo widoczne na
tle ściany.

Zastosowania kontrastu kolorystycznego pomiędzy drzwiami
wejściowymi, drzwiami do pomieszczeń biurowych i drzwiami
do toalet a ścianami.

WOK/
WAG

3.

Szerokie progi o
wysokości ~2 cm w
wejściach do pomieszczeń na piętrach 15, 16, i 17.
Ich szerokość i specyficzny kształt
mogą utrudniać poruszanie się osób
również na wózkach.

Likwidacja progów w wejściach
do pomieszczeń.

WOK/
WAG

Działania
zostaną podjęte
po decyzji o wyborze lokalizacji
siedziby MOW
NFZ. Obecna
umowa najmu
obowiązuje do
30 września
2023 r. Zarządcę
budynku poinformowano o
konieczności
wprowadzenia
zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
Działania
zostaną podjęte
po decyzji o wyborze lokalizacji
siedziby MOW
NFZ. Obecna
umowa najmu
obowiązuje do
30 września
2023 r. Zarządcę budynku
poinformowano
o konieczności
wprowadzenia
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4.

Niejednorodne
oznaczenie pomieszczeń pracowniczych: nie ma jednolitego systemu
informacji, numery
pokoi umieszczone
zbyt wysoko, ich
oznaczenia nie są
wypukłe, tabliczki
informacyjne
umieszczone zbyt
wysoko i niekonsekwentnie (część od
strony klamki,
a część nie).

Wprowadzenie jednolitego systemu informacji składającego się
z wypukłych, kontrastowych
oznaczeń numerów pokoi
umieszczonych na drzwiach pokoi na wysokości 140 – 160 cm
na drzwiach lub obok.

WOK/
WAG

5.

Nieoznaczone drzwi Oznaczenie wszystkich drzwi
szklane na wszystszklanych dwoma pasami koloru
kich piętrach.
kontrastowego umieszczonymi
na wysokości 120 i 160 cm.

WOK /
WAG

zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
Działania
zostaną podjęte
po decyzji o wyborze lokalizacji
siedziby MOW
NFZ. Obecna
umowa najmu
obowiązuje do
30 września
2023 r. Zarządcę
budynku poinformowano o
konieczności
wprowadzenia
zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
III kwartał
2022 r.

OŚWIETLENIE
6.

Wszystkie włączniki
światła słabo widoczne na tle ścian.

Zapewnienie kontrastu kolorystycznego między wszystkimi
włącznikami światła i ścianą.

WOK/
WAG

Działania
zostaną podjęte
po decyzji o wyborze lokalizacji
siedziby MOW
NFZ. Obecna
umowa najmu
obowiązuje do
30 września
2023 r. Zarządcę
budynku poinformowano o
konieczności
wprowadzenia
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7.

Oświetlenie korytarzy na parterze i na
wszystkich piętrach
o zbyt małym natężeniu i nierównomiernie rozłożone
na powierzchni.

Zapewnienie oświetlenia równomiernie rozłożonego we wszystkich ciągach komunikacyjnych w
budynku.

WOK/
WAG/
BHP

zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.
II kwartał
2022 r.
wystąpiono do
zarządcy budynku. Decyzja
w trakcie.

SCHODY
8.

Kręte schody na antresolę: krawędź
spocznika schodów
stwarzająca ryzyko
uderzenia w głowę.
Schody prowadzące
do pomieszczeń na
poziomie 2: poręcz
tylko po jednej stronie biegu schodów

Ponowne wystąpienie do zaWOK/
rządcy budynku w sprawie zabez- WAG
pieczenia krawędzi spocznika
pianką. Wskazanie obecnemu zarządcy budynku, aby w projekcie
aranżacji pomieszczeń uwzględnił
konieczność instalacja poręczy po
wewnętrznej stronie biegu schodów,

II kwartał
2022 r. Decyzja
w trakcie.

TOALETY
9.

Toaleta dla osób z
niepełnosprawnościami na 14 piętrze
niedostosowana do
ich potrzeb: brak
przestrzeni przesiadania się; brak wypukłego oznaczenia
toalety; dostęp do
podajnika ręczników utrudnia
śmietnik; zamek w
drzwiach utrudniający korzystanie

Modernizacja łazienki dla osób z WOK/
niepełnosprawnościami na 14
WAG
piętrze: przeniesienie umywalki
tak, aby zapewnić odpowiednią
przestrzeń przesiadania się, oznaczenie toalety symbolem wypukłym umieszczonym na drzwiach
lub obok drzwi, od strony klamki
na wysokości 140 – 160 cm, instalacja podajnika ręczników, zainstalowanie zamka umożliwiającego samodzielne zamykanie
drzwi osobom o ograniczonej
sprawności dłoni.

Działania
zostaną podjęte
po decyzji o wyborze lokalizacji
siedziby MOW
NFZ. Obecna
umowa najmu
obowiązuje do
30 września
2023 r. Zarządcę
budynku poinformowano o
konieczności
wprowadzenia
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osobom o ograniczonej sprawności
dłoni.

zmian w przypadku kontynuacji wynajmu.

3.2.2 Delegatura w Ciechanowie:

CIECHANÓW
LP.

STAN OBECNY

PLANOWANE DZIAŁANIA

KTO
ODPOWIADA

TERMIN

WEJŚCIE DO BUDYNKU
1.

Nieoznaczone krawędzie schodów,
nieoznaczone przegrody szklane
(drzwi), schody z
noskami.

Wystąpienie do zarządcy buDelC
dynku w sprawie: oznaczenia krawędzi pierwszego i ostatniego
stopnia w biegu schodów; oznaczanie szklanych przegród
dwoma pasami w kolorze kontrastowym umieszczonymi na wysokości ok. 120 i 160 cm od posadzki; instalacja dodatkowej poręczy na środku schodów; likwidacji nosków.

IV kwartał
2023 r.

DRZWI
2.

Zbyt wąskie drzwi.

Po ustaleniach z zarządcą budynku szerokość drzwi do pomieszczeń zostanie dostosowana
do min. 90 cm.

DelC

3.

Progi i listwy w
drzwiach o wysokości powyżej 2 cm.

Wystąpienie do zarządcy budynku w sprawie likwidacji progów i listew w drzwiach.

DelC

Realizacja nastąpi podczas
kapitalnego remontu budynku.
Termin nie został jeszcze
ustalony.
III kwartał 2022
r.
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4.

Brak wypukłych
oznaczeń pomieszczeń.

Oznaczenie wszystkich pomieszczeń wypukłymi cyframi/symbolami kontrastującymi z kolorem,
na którym są umieszczone oraz
montaż tabliczek informacyjnych
na wysokości 140-160 cm.

DelC

III kwartał
2022 r.

DelC

IV kwartał
2023 r.

Kompleksowe dostosowanie 1
DelC
toalety w sposób umożliwiający
korzystanie przez osoby niepełnosprawne: umieszczenie na
drzwiach wypukłego oznaczenia
toalety, zapewnienie przestrzeni
manewrowej przy sedesie i umywalce, montaż uchylnych poręczy
przy sedesie i umywalce,
instalacja alarmu (systemu przyzywowego) umieszczenie lustra
nad umywalką, tak by jego dolna
krawędź dochodziła do umywalki
lub instalacja lustra uchylnego.

III kwartał
2022 r.

SCHODY
5.

Nieoznaczone krawędzie pierwszego
i ostatniego stopnia
schodów ewakuacyjnych, brak drugiej poręczy przy
schodach, zainstalowana poręcz o
niewłaściwym pochwycie.

Wystąpienie do zarządcy budynku w sprawie oznaczenia krawędzi pierwszego i ostatniego
stopnia w biegu schodów ewakuacyjnych i montażu poręczy o
właściwym pochwycie.

TOALETY
6.

W Delegaturze są
dwie łazienki dla
klientów, z których
mogą korzystać
osoby niepełnosprawne. W obu
brak wypukłego
oznaczenia toalety
dla niepełnosprawnych, poręcze przy
sedesach są nieuchylne, brak wystarczającej przestrzeni manewrowej z obu stron sedesów, brak przycisków alarmowych,
utrudniony dojazd
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do umywalek, lustra umieszczone za
wysoko.
SYSTEMY AWARYJNE
7.

Brak sygnalizatora
dźwiękowo-optycznego p.poż, brak
oświetlenia awaryjnego.

Wystąpienie do zarządcy budynku o instalację sygnalizatora
dźwiękowo-optycznego ppoż., instalację oświetlenia awaryjnego
na drodze ewakuacyjnej.

DelC

III kwartał
2022 r.

8.

Gaśnica umieszczona za wysoko.

Montaż gaśnicy na wysokości 120 DelC
cm (uchwyt).

III kwartał
2022 r.

3.2.3 Delegatura w Ostrołęce:

OSTROŁĘKA
LP.

STAN OBECNY

PLANOWANE DZIAŁANIA

KTO
ODPOWIADA

TERMIN

NAJBLIŻSZE OTOCZENIE
1.

Uszkodzona, nierówna nawierzchnia przejścia dla
pieszych utrudniająca poruszanie się
osób ze szczególnymi potrzebami.

Wystąpienie do Zarządu Dróg
Miejskich przy Urzędzie Miasta w
Ostrołęce z wnioskiem o naprawę uszkodzonej, nierównej
nawierzchni przejścia dla pieszych.

DelO

III kwartał
2022 r.

WEJŚCIE DO BUDYNKU OD URZĘDU MIASTA
2.

Próg w głównych
drzwiach.

Likwidacja progu.

DelO

Likwidacja
progu w głównych drzwiach
wejściowych do
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Urzędu Miasta
nastąpi przy
okazji remontu
tej części budynku.
DRZWI DO POMIESZCZEŃ PRACOWNICZYCH
3.

Drzwi są zbyt wąskie.

Poszerzenie drzwi do szerokości
90 cm – podczas kapitalnego remontu pomieszczeń, po uzyskaniu opinii budowlanej na temat
możliwości technicznych przeprowadzenia takiej zmiany.

DelO

IV kwartał
2022 r. Wystąpienie o opinię
budowlaną.

3.2.4 Delegatura w Płocku:

PŁOCK
LP.

STAN OBECNY

PLANOWANE DZIAŁANIA

KTO
ODPOWIADA

TERMIN

WEJŚCIE GŁÓWNE
1.

Nieoznaczone drzwi Wystąpienie do wspólnoty lokaDelP
wejściowe.
lowej o zgodę na oznaczenie
drzwi wejściowych minimum
dwoma pasami w kolorze kontrastowym, umieszczonymi na wysokości 120 i 160 cm od posadzki.

Brak zgody
wspólnoty.

TOALETY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2.

Brak wypukłego
oznaczenia toalety,
poręcz przy sedesie
nieuchylna, brak
wystarczającej

Remont toalety dla osób z niepeł- DelP
nosprawnościami, w trakcie którego zostaną uwzględnione
wszelkie wymogi dotyczące dostępności.

IV kwartał
2022 r.
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przestrzeni manewrowej z obu stron
sedesu, brak przestrzeni manewrowej pod umywalką,
słabe kontrasty kolorystyczne pomiędzy armaturą i kolorystyką ścian, zbyt
wysoko umieszczona suszarka do
rąk i lustro, brak
alarmu -systemu
przyzywowego, poręcz przy umywalce
umieszczona za wysoko.

3.2.5 Delegatura w Radomiu:

RADOM
LP.

STAN OBECNY

PLANOWANE DZIAŁANIA

KTO
ODPOWIADA

TERMIN

NAJBLIŻSZE OTOCZENIE
1.

Uszkodzone
schody, nierówne
stopnie, brak drugiej 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 delegatury (naprawa nawierzchni,
wyrównanie wysokości stopni,
naprawa poręczy).

DelR

III kwartał
2022 r.

Strona 18 z 23

2.

Uszkodzony chodnik, wystające niebezpieczne krawędzie, nieoznaczone
stopnie schodów.

W przypadku braku odpowiedzi
na złożony wniosek w III kwartale
2021 r. ponowne Wystąpienie do
Zarządu Dróg Miejskich w Radomiu z wnioskiem o naprawę
chodnika.

DelR

III kwartał
2022 r.

3.

Odległość między
poręczami pochylni
> 110 cm, brak spocznika.

Przebudowa pochylni prowadzącej do wejścia głównego.

DelR

III kwartał
2023 r.

Oznaczenie wszystkich pomiesz- DelR
czeń wypukłymi cyframi/symbolami kontrastującymi z kolorem,
na którym są umieszczone na wysokości 140 - 160 cm od posadzki. Montaż tabliczek informacyjnych.
Zastosowanie kontrastu koloryDelR
stycznego pomiędzy drzwiami
a ścianą.

IV kwartał
2022 r.

DRZWI DO POMIESZCZEŃ
4.

Numeracja pomieszczeń umieszczona za wysoko,
brak wypukłych
oznaczeń pomieszczeń.

5.

Słabo widoczne
drzwi na tle ściany.

III kwartał
2023 r.

SCHODY
6.

Nieoznaczone stopnie schodów do
piwnicy, brak drugiej poręczy, istniejąca poręcz o niewłaściwym pochwycie.

Oznaczenie krawędzi pierwszego
i ostatniego stopnia schodów do
piwnicy. Montaż poręczy o odpowiednim kształcie pochwytu po
obu stronach schodów. Oznaczenie stopni schodów kolorem kontrastującym, instalacja poręczy z
drugiej strony schodów o prawidłowym pochwycie.

DelR

III kwartał
2023 r.
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TOALETY
7.

Brak wypukłego
oznaczenia toalety
dla niepełnosprawnych, oznaczenie
umieszczone za wysoko, brak wystarczającej przestrzeni
manewrowej z prawej strony toalety
co utrudnia korzystanie z niej osobie
poruszającej się na
wózku, tylko jeden
rozkładany uchwyt
przy sedesie.

Umieszczenie na drzwiach wypu- DelR
kłego oznaczenia toalet. Dostosowanie toalety w sposób umożliwiający korzystanie przez osoby
niepełnosprawne: zapewnienie
przestrzeni manewrowej z obu
stron przy sedesie, instalacja
uchwytów składanych po obu
stronach sedesu, jeden z nich powinien być wyposażony w
uchwyt na papier toaletowy.

IV kwartał
2022 r.

SYSTEMY AWARYJNE
8.

Brak poręczy przy
schodach przy wyjściu ewakuacyjnym,
nieoznaczone stopnie schodów, zabezpieczenie schodów w postaci łańcucha mało widoczne i trudne do
otwarcia w razie
szybkiej ewakuacji.

Zainstalowanie poręczy. Oznaczenie krawędzi schodów. Zainstalowanie zabezpieczenia np. w
formie barierki drewnianej w
kontrastujących kolorach niewymagającej 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
ODPOWIADA

TERMIN

DRZWI
1.

Brak wypukłych
oznaczeń pomieszczeń, numery pomieszczeń umieszczone za wysoko.

Oznaczenie wszystkich pomieszczeń, w tym toalet, wypukłymi
cyframi/symbolami kontrastującymi 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 przypadku przedłużenia terminu
najmu w tej lokalizacji.

DelS

Umowa najmu
obowiązuje do
31.12.2022 r., w
związku z tym
realizacja będzie
możliwa w przypadku prze-dłużenia terminu
najmu w tej lokalizacji.

SCHODY
2.

Brak windy lub innych technicznych
rozwiązań, dzięki
którym osoby poruszające się na wózkach lub mogłyby
dostać się na wyższą kondygnacje
urzędu, nieoznaczone krawędzie
schodów, brak pasów ostrzegawczych, poręcze o
niewłaściwym pochwycie.

Wystąpienie do właściciela budynku i konserwatora zabytków
w sprawie instalacji windy/platformy pionowej zewnętrznej lub
instalacji innego urządzenia zapewniającego możliwość bezproblemowego dostania się na piętro osób ze szczególnymi potrzebami. Oznaczenie krawędzi
pierwszego i ostatniego stopnia
w biegu schodów, montaż poręczy, zapewnienie pasów ostrzegawczych co najmniej 30 cm od
krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów.
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TOALETY
3.

Brak toalety dostosowanej dla osób
niepełnosprawnych.

Remont toalet - dostosowanie w
sposób umożliwiający korzystanie przez osoby z niepełnosprawnościami.

DelS

4.

Zamek w drzwiach
utrudniający korzystanie osobom o
ograniczonej
sprawności
dłoni/bez dłoni.

Wymiana zamka w drzwiach toa- DelS
lety na zamek nie sprawiający
trudności w zamykaniu osobom o
ograniczonej sprawności
dłoni/bez dłoni.

5.

Baterie umywalkowe mogące
utrudniać korzystanie osobom o ograniczonej sprawności
dłoni/bez dłoni.

Wymiana baterii na baterię z zaworem 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 przypadku przedłużenia terminu
najmu w tej lokalizacji.
Umowa najmu
obowiązuje do
31.12.2022 r., w
związku z tym
realizacja będzie
możliwa w przypadku przedłużenia terminu
najmu w tej lokalizacji.
Umowa najmu
obowiązuje do
31.12.2022 r., w
związku z tym
realizacja będzie
możliwa w przypadku przedłużenia terminu
najmu w tej lokalizacji.

SYSTEMY AWARYJNE
6.

Brak sygnalizatora
dźwiękowo-optycznego, brak oświetlenia awaryjnego.

Wystąpienie do właściciela budynku w sprawie instalacji sygnalizatora 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 przypadku przedłużenia terminu
najmu w tej lokalizacji.
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