
ZARZĄDZENIE Nr 24/2022 
STAROSTY JAROCIŃSKIEGO 
z dnia 24 MARCA 2022 r. 

 
w sprawie wprowadzenia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w latach 2022-2025”. 
 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 528) oraz art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) 

 
 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. Wprowadzam „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w latach 2022-2025”, stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi do spraw dostępności w Starostwie 
Powiatowym w Jarocinie. 
 

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Administracyjno - 
Inwestycyjnego. 

 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 
 
 

Starosta Jarociński 
 

/-/ Lidia Czechak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan działania  

na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w latach 2022 – 2025 

z dnia 24 marca 2022 r. 

1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz. U. 2020 r. poz. 1062), zwana dalej „Ustawą”, ma służyć poprawie warunków życia 

i funkcjonowania obywateli, zwłaszcza tych ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, 

podeszłego wieku czy choroby. Osoby te mogą mieć utrudniony dostęp do korzystania z usług podmiotu 

publicznego z powodu barier architektonicznych, cyfrowych czy informacyjno-komunikacyjnych. Kluczowym jest 

zmiana podejścia do obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami i podejmowanie działań, przez podmioty 

publiczne, na rzecz eliminacji występujących barier.  

2. Dotychczasowe działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie na rzecz zapewnienia 

dostępności 

W Starostwie Powiatowym w Jarocinie odbyły się dotychczas trzy audyty sprawdzające stan zapewnienia 

dostępności urzędu:  

1) w zakresie dostępności cyfrowej BIP - w styczniu 2020r., audyt wykonany przez firmę Extranet Joanna 

Paździerska, ul. Wielki Rów 40B, 87-100 Toruń,  

2) w zakresie dostępności architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej -  audyt trzech budynków 

Starostwa wykonany w maju 2021r. przez firmę Altix , ul. Modlińska 246C, 03–152 Warszawa,  

3) w obszarach architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym, organizacyjno-proceduralnym 

– audyt jednego budynku Starostwa wykonany w lutym 2022r. przez firmę investHR Cezary Urbański,  

ul. Wolna 7/25, 85-794 Bydgoszcz w ramach projektu „Dostępność Plus w urzędach JST województwa 

wielkopolskiego”. 

We wnioskach z audytów znalazły się rekomendacje działań do realizacji w celu zapewnieniu dostępności 

Starostwa we wszystkich obszarach wskazanych w Ustawie. 

W obszarze dostępności architektonicznej Starostwo Powiatowe w Jarocinie zapewnia: 

 wolne od barier architektonicznych przestrzenie komunikacyjne w budynkach umiejscowionych  

w Jarocinie: przy Al. Niepodległości 10-12 oraz przy ulicy Zacisznej 2a. Natomiast w budynku przy ulicy 

Kościuszki 10 wejście jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

 przed wszystkimi budynkami znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełno-

sprawnościami,  

 do budynków Starostwa można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem, 

 budynek przy Al. Niepodległości 10-12 – wszystkie biura Starostwa umiejscowione są na parterze. Do 

budynku prowadzą dwa wejścia od strony alei Niepodległości: główne i boczne. Wejście główne jest 

niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, przed wejściem znajdują się wysokie 

schody z poręczami. Wejście boczne od strony Al. Niepodległości 12 – to wejście odpowiednie dla osób  

z niepełnosprawnościami w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób starszych i dla mam  

z dziećmi. Przed wejściem znajdują się kilkustopniowe schody oraz pochylnia z obustronną poręczą. Przy 

drzwiach znajduje się dzwonek umożliwiający, w razie potrzeby, przywołanie pracownika Starostwa. 

Wewnątrz budynku na parterze znajduje się szeroki korytarz umożliwiający dostanie się do wszystkich 



pomieszczeń Starostwa w tym: Sekretariatu (biura podawczego), biur poszczególnych wydziałów  

i referatów oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami, 

 w ramach realizacji projektu „Dostępność Plus w urzędach JST województwa wielkopolskiego”, budynek 

Starostwa przy Al. Niepodległości 10, wyposażono w: tabliczki brajlowskie na drzwi wewnętrzne 

i zewnętrzne, aktywator sznurowy gongu alarmowego do toalety, system wezwania asysty do drzwi 

zewnętrznych, pętlę indukcyjną, lupę elektroniczną, koc ewakuacyjny oraz ramki do podpisu.  

 budynek przy ulicy Kościuszki 10 w Jarocinie - biura Starostwa umiejscowione są na parterze i na 

pierwszym piętrze. Wejście do budynku znajduje się od ul. Kościuszki 10. Do biur wydziału prowadzą 

wysokie i wąskie schody wewnętrzne z poręczą po jednej stronie. W budynku brak jest udogodnień dla 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź mających problem z poruszaniem się. Budynek 

wyposażony jest w dzwonek przywoławczy znajdujący się przy drzwiach wejściowych. Po przywołaniu 

pracownika Starostwa może on obsłużyć osobę ze szczególnymi potrzebami bezpośrednio przy wejściu 

lub skierować do Sekretariatu (biura obsługi klienta) w sąsiednim budynku przy alei Niepodległości 10, 

gdzie pracownik Sekretariatu przeprowadza wstępną rozmowę z osobą z niepełnosprawnością w celu 

ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, 

pracownika odpowiedniego wydziału Starostwa. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do 

Sekretariatu w celu obsłużenia osoby ze szczególnymi potrzebami. W budynku znajduje się toaleta 

ogólnodostępna, która nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, 

 budynku przy ulicy Zacisznej 2a w Jarocinie - biura Starostwa umiejscowione są na parterze. Przed 

wejściem do budynku znajdują się kilkustopniowe schody oraz pochylnia z obustronną poręczą. Wejście 

jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, 

osób starszych i dla mam z dziećmi. Obsługa klientów w Referacie odbywa się z pomocą systemu 

kolejkowego. W budynku znajduje się toaleta ogólnodostępna, która nie jest przystosowana dla osób  

z niepełnosprawnościami, 

 
W obszarze dostępności cyfrowej, strony internetowe zarządzane przez pracowników Starostwa, są zgodne  

z Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0). Zapewniają użytkownikom strony 

internetowej pełny dostęp do materiałów i funkcjonalności strony: 

 nawigowanie po stronie bez użycia myszki; 

 opisy alternatywne grafik i zdjęć; 

 możliwość powiększania strony, zwiększenia kontrastu; 

 uwzględnienie napisów do filmów udostępnianych na stronie; 

 na stronach internetowych znajdują się deklaracje dostępności. 
 

W obszarze dostępności informacyjno – komunikacyjnej Starostwo zapewnia: 

 udostępnienie usługi tłumaczenia on-line dwukierunkowego przez certyfikowanych tłumaczy 
Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Językowo - Migowego (SJM). 

 w sekretariacie Starostwa dostępna jest pętla indukcyjne oznaczona piktogramem;  

 na stronie internetowej Starostwa www.powiat-jarocinski.pl w zakładce DOSTĘPNOŚĆ zamieszczono:  
o opis zadań Starostwa w języku migowym oraz w tekście łatwym do czytania, 
o informację oraz druki dotyczące możliwości złożenia wniosku o zapewnienie dostępności przez 

osobę ze szczególnymi potrzebami, 
o procedurę obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. 



Pomimo wielu działań zrealizowanych i będących w trakcie realizacji, identyfikuje się potrzeby dalszego rozwijania 

działań urzędu w kierunku zwiększenia jego dostępności pod względem architektonicznym, cyfrowym, 

informacyjno-komunikacyjnym. Kierunki działań na lata 2021-2022 zostały ujęte w pkt 3. 

 

3. Kierunki działań w ramach planu na rzecz poprawy zapewniania Starostwa Powiatowego w Jarocinie dla osób ze 

szczególnymi potrzebami na lata 2022-2025 

W planie na rzecz poprawy zapewniania dostępności Starostwa zostały zaproponowane kierunki działań  

w obszarach: architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym, o których jest mowa w art. 6 Ustawy. 

Przedstawione niżej kierunki uwzględniają zarówno potrzebę kontynuacji działań wskazanych w rekomendacjach 

z przeprowadzonych audytów, o których była mowa w pkt. 2, oraz zapisów Ustawy.  

 



PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI  
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAROCINIE 

W LATACH 2022 – 2025 
 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1062) ustala 
się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
 

Działanie Czas 
realizacji 

Sposób realizacji działania Osoba/jednostka odpowiedzialna Koszt netto 

zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków 

Modernizacja  miejsc parkingowych dla osób 
z niepełnosprawnościami, tzw. NIEBIESKA 
KOPERTA przy budynkach Starostwa  
(Al. Niepodległości 10, ul. Kościuszki 10  
i ul. Zaciszna 2a w Jarocinie). 

Do 
31.12.2023 

1. W ramach istniejącego parkingu mieszczącego 
się przy budynku Starostwa przy Al. 
Niepodległości 10 wyznaczanie dla osób z 
niepełnosprawnościami miejsca postojowego o 
wymiarach 360 cm szerokości i 500 cm 
długości przy układzie prostopadłym i 600 cm 
długości przy układzie równoległym do pasa 
ruchu; 

2. Zmiana usytuowania istniejącego miejsca 
parkingowego przeznaczonego dla osób 
z niepełnosprawnościami, przy ul. Kościuszki 
10, w odległości nie większej niż 50 m od 
wejścia, w strefie wolnej od opłat oraz 
oznaczanie go pionowym znakiem 
z piktogramem; 

3. W ramach istniejącego parkingu, mieszczącego 
się przy budynku przy ul. Zacisznej 2a, 
obniżenie krawężnika, do wysokości nie 
wyższej niż 2 cm, pomiędzy wyznaczonym dla 
OzSP miejscem postojowym a chodnikiem 
uniemożliwiając tym samym wjazd na chodnik 

 Wydział Administracyjno – 
Inwestycyjny Starostwa 
Powiatowego w Jarocinie, 

 Referat Komunikacji i Dróg, 

 Koordynator ds. 
dostępności  

 

Koszt zostanie 
ustalony w wyniku 
rozeznania cen 
rynkowych. 
 



osobom korzystającym z wózka inwalidzkiego. 

Umożliwienie dostępu do budynku Starostwa 
przy ul. Kościuszki 10 w Jarocinie osobom  
o ograniczonej mobilności. 

Do 
31.12.2023 

1. W ramach istniejącego wejścia wyróżnienie 
kolorystyczne na tle otoczenia furtki oraz 
umieszczenie tabliczek informujących o funkcji 
obiektu w formie wizualnej oraz dotykowej 
(alfabet Braille’a); 

2. Oznaczania ciągów komunikacyjnych 
i kierunków ruchu na dojściu do budynku 
wykorzystanie faktury nawierzchni oraz ich 
kolorystyki; 

3. Wykonanie przestrzeni manewrowej przed 
wejściem do budynku o wymiarach 1,5 m na 
1,5 m poza strefą otwierania drzwi w celu 
umożliwienia swobodnego i bezpiecznego 
manewrowanie osobom na wózkach 
inwalidzkich oraz zniwelowanie progu w 
drzwiach do wysokości nie większej niż 2 cm; 

4. Wymiana drzwi wejściowych - szerokość drzwi 
wejściowych jest mniejsza niż minimalna 
wymagana 0,9 m. Drzwi wejściowe do budynku 
i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych 
oraz do mieszkań (w tym wiatrołapu) powinny 
mieć szerokość w świetle ościeżnicy min. 90 cm, 
a w przypadku zastosowania drzwi 
zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość 
skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 
90 cm (zalecane 100 cm). Węższe drzwi mogą 
uniemożliwić wjazd przez nie osobom na 
wózkach inwalidzkich; 

5. Obniżenie progu przy drzwiach wejściowych do 
2 cm. 

 Wydział Administracyjno – 
Inwestycyjny Starostwa 
Powiatowego w Jarocinie 

 Wydział Geodezji  
i Nieruchomości 

 Koordynator ds. 
dostępności  

 

Koszt zostanie 
ustalony w wyniku 
rozeznania cen 
rynkowych. 
 

Umożliwienie dostępu do budynków 
Starostwa (Al. Niepodległości 10, ul. 

Do 
31.09.2022 

1. Wybór oferty i zakup pasów ostrzegawczych  
(z wypukłymi guzami). Pasy o szerokości 42 cm  

 Wydział Administracyjno 
– Inwestycyjny Starostwa 

Koszt zostanie 
ustalony w wyniku 



Kościuszki 10 i ul. Zaciszna 2a w Jarocinie) 
osobom o ograniczonej mobilności - PASY 
OSTRZEGAWCZE. 

z guzami, montowane na chodniku przed 
schodami; 

2. Montaż  - 0,5 m przed każdym pierwszym 
stopniem schodów w górę oraz 0,5 m przed 
pierwszym stopniem schodów w dół, na całej 
szerokości schodów oznakowania. 

Powiatowego w Jarocinie 

 Koordynator ds. 
dostępności  

 

rozeznania cen 
rynkowych. 
 

Umożliwienie dostępu do Starostwa  
(Al. Niepodległości 10, ul. Kościuszki 10  
i ul. Zaciszna 2a w Jarocinie) osobom  
o ograniczonej mobilności – NAKŁADKI 
KĄTOWE NA SCHODY, PASY KONTRASTOWE.  

Do 
31.09.2022 

1. Wybór oferty i zakup nakładek kątowych na 

schody - Adm5 X-tra Grip Ochre z wypełnieniem 

antypoślizgowym w kolorze żółtym o wym. 

55x55 (plus aluminiowa faza na nastopnicy 

17mm) oraz taśm kontrastowych;  

2. Montaż - oznakowanie krawędzie pierwszego  

i ostatniego stopnia każdego biegu schodów 

nakładką kątową lub pasem kontrastowym. 

 Wydział Administracyjno – 
Inwestycyjny Starostwa 
Powiatowego w Jarocinie  

 Koordynator ds. 
dostępności 

Koszt zostanie 
ustalony w wyniku 
rozeznania cen 
rynkowych. 

Umożliwienie dostępu do Starostwa (Al. 
Niepodległości 10, ul. Kościuszki 10 i ul. 
Zaciszna 2a w Jarocinie) osobom o 
ograniczonej mobilności - LINIE 
PROWADZĄCE. 

Do 
31.09.2022 

1. Wybór oferty i zakup linii prowadzących. Linie 
składające się z poczwórnej linii, wykonane z 
poliuretanu w kolorze kontrastowym do 
posadzki. Montaż – na zewnątrz i wewnątrz 
budynków. 

 Wydział Administracyjno – 
Inwestycyjny Starostwa 
Powiatowego w Jarocinie  

 Koordynator ds. 
dostępności 

Koszt zostanie 
ustalony w wyniku 
rozeznania cen 
rynkowych. 
 

Wykonanie numeracji pokoi wypukłą, 
kontrastową czcionką - dotyczy wszystkich 
pomieszczeń w budynkach przy ul. Kościuszki 
10 i ul. Zacisznej 2a. 

Do 
31.08.2022 

1. Wybór oferty i zakup numeracji pokoi wypukłą, 
kontrastową czcionką z możliwością odczytania 
wzrokiem i dotykiem; 

2. Montaż - umieszczenie numeracji na wysokości 
wzroku tj. 145-165 cm. Dotyczy wszystkich 
pomieszczeń. 

 Wydział Administracyjno – 
Inwestycyjny Starostwa 
Powiatowego w Jarocinie  

 Koordynator ds. 
dostępności 

Koszt zostanie 
ustalony w wyniku 
rozeznania cen 
rynkowych. 
 



Umieszczenie tabliczek informujących 
o funkcji budynku lub pomieszczenia w formie 
wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a) - 
dotyczy wszystkich budynków tj.: przy Al. 
Niepodległości 10, ul. Kościuszki 10 i Zacisznej 
2a. 

Do 
31.08.2022 

1. Wybór oferty i zakup tabliczek informujących 
o przeznaczeniu budynku oraz pomieszczeń 
w formie wizualnej i w alfabecie Braille'a; 

2. Montaż tabliczek przy drzwiach wejściowych do 
budynków i pomieszczeń. 

 Wydział Administracyjno – 
Inwestycyjny Starostwa 
Powiatowego w Jarocinie  

 Koordynator ds. 
dostępności 

Koszt zostanie 
ustalony w wyniku 
rozeznania cen 
rynkowych. 
 

Przystosowanie toalet dla osób ze 
szczególnymi potrzebami w budynkach przy 
ul. Zacisznej 2a i ul. Kościuszki 10 w Jarocinie. 

Do 
31.12.2025 

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej; 
2. Wybór oferty i zakup materiałów i urządzeń 

(m.in. składanych uchwytów przy toalecie, 
uchwytu przy umywalce, luster uchylnych, 
systemu przywoławczo-alarmowego); 

3. Prace remontowe i montaż. 

 Wydział Administracyjno – 
Inwestycyjny Starostwa 
Powiatowego w Jarocinie  

 Koordynator ds. 
dostępności 

Koszt zostanie 
ustalony w wyniku 
rozeznania cen 
rynkowych. 
 

Organizacja miejsca obsługi klienta do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami – dotyczy 
wszystkich budynków przy Al. Niepodległości 
10, ul. Kościuszki 10 i ul. Zacisznej 2a. 

 

Do 
31.08.2022 

1. Wybór oferty i zakup stolika lub biurka dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich do  
pomieszczeń obsługi klienta;  

2. Zamontowanie biurka, stolika, blatu - wysokość 
blatu stolika lub biurka służącego dla OzSP 
powinna mieć od 0,7 m do 0,9 m, szerokość nie 
mniejszą niż 0,9 m, wnęka pod stolikiem lub 
biurkiem powinna mieć szerokość nie mniejszą 
niż 70 cm, wnęka pod stolikiem lub biurkiem 
powinna mieć wysokość nie mniejszą niż 67 cm, 
wnęka pod stolikiem lub biurkiem powinna mieć 
głębokość nie mniejszą niż 30 cm; 

3. Organizacja miejsca obsługi z uwzględnieniem 
miejsca manewrowego dla osób poruszających 
się na wózkach. 

 Wydział Administracyjno – 
Inwestycyjny Starostwa 
Powiatowego w Jarocinie  

 Koordynator ds. 
dostępności 

Koszt zostanie 
ustalony w wyniku 
rozeznania cen 
rynkowych. 
 

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników 
wydziałów inwestycyjnych, zamówień 
publicznych, budownictwa, zajmujących się 

Do 
31.12.2025 

1. Wybór firmy szkoleniowej; 
2. Udział wszystkich pracowników wydziałów 

inwestycyjnych, zamówień publicznych, 

 Wydział Administracyjno – 
Inwestycyjny Starostwa 
Powiatowego w Jarocinie  

Koszt zostanie 
ustalony w wyniku 
rozeznania cen 



projektowaniem przestrzeni publicznej  
z uniwersalnego projektowania i wymogów 
zapewniania dostępności osobom  
ze szczególnymi potrzebami. 

budownictwa, członków międzywydziałowego 
zespołu ds. dostępności z uniwersalnego 
projektowania i wymogów zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

 Koordynator ds. 
dostępności. 

rynkowych. 
 

instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń,  
z wyłączeniem pomieszczeń technicznych 

Modernizacja istniejącej pochylni dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich  
w budynku przy Al. Niepodległości 10  
w Jarocinie. 

Do 
31.12.2024 

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej; 
2. Pozyskanie środków finansowych; 
3. Wybór wykonawcy; 
4. Wykonanie prac modernizacyjnych; 
5. Odbiór techniczny. 

 Wydział Administracyjno – 
Inwestycyjny Starostwa 
Powiatowego w Jarocinie 

Koszt zostanie 
ustalony w wyniku 
rozeznania cen 
rynkowych. 
 

Zbudowanie windy zewnętrznej  
w zabytkowym budynku przy ul. Kościuszki 10  
w Jarocinie wraz z modernizacją infrastruktury 
towarzyszącej (biur, korytarzy, instalacji CO). 

Do 
31.12.2025 

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej; 
2. Pozyskanie środków finansowych; 
3. Wybór wykonawcy; 
4. Wykonanie prac; 
5. Odbiór techniczny. 

 Wydział Administracyjno – 
Inwestycyjny Starostwa 
Powiatowego w Jarocinie 

 Wydział Geodezji i 
Gospodarki 
Nieruchomościami  

Koszt zostanie 
ustalony w wyniku 
rozeznania cen 
rynkowych. 
 

zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy 

Zapewnienie informacji na temat rozkładu 
pomieszczeń w budynkach Starostwa przy  
Al. Niepodległości 10, ul. Kościuszki 10 
 i ul. Zacisznej 2a w Jarocinie, co najmniej  
w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy - 
PLAN TYFLOGRAFICZNY oraz zamontowanie 
urządzeń udźwiękawiających przestrzeń lub 
systemów informacyjno-nawigacyjnych  
(np. typu totupoint, beacon itp.). 

 

Do 
31.12.2022 

1. Wybór oferty i zakup urządzeń tj.: plan 
tyflograficzny z systemem totupoint lub 
beacon; 

2. Montaż urządzeń w budynkach.  

 Wydział Administracyjno – 
Inwestycyjny Starostwa 
Powiatowego w Jarocinie  

 Koordynator ds. 
dostępności 

Koszt zostanie 
ustalony w wyniku 
rozeznania cen 
rynkowych. 



zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób 

Uszczegółowienie Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego. 

Do 
31.12.2022 

1. Określenie sposobu przekazywania 
odpowiednim służbom informacji o osobach  
ze szczególnymi potrzebami znajdującymi się  
w budynku; 

2. Wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za 
ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami w 
budynku. 

 Firma świadcząca usługi z 
zakresu ochrony 
przeciwpożarowej i BHP 

 Koordynator ds. 
dostępności  

 

Bez kosztów 
 

Wyposażenie budynków Starostwa  
przy Al. Niepodległości 10, ul. Kościuszki 10 i 
ul. Zacisznej 2a w Jarocinie w system 
alarmowy dźwiękowy i wizualny. 

Do 
31.12.2023 

1. Wybór oferty i zakup sygnalizatorów 
akustyczno-optycznych przeznaczonych do 
sygnalizowania pożaru sygnałem akustycznym 
wraz z sygnałem optycznym w zewnętrznych jak 
i wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru; 

2. Montaż urządzeń. 

 Wydział Administracyjno – 
Inwestycyjny Starostwa 
Powiatowego w Jarocinie  

 Koordynator ds. 
dostępności 

Koszt zostanie 
ustalony w wyniku 
rozeznania cen 
rynkowych. 
 

zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej 

Usunięcie błędów ze strony internetowej 
Starostwa i BIP. 

Do 
31.12.2022 

Kontrola dokumentów umieszczonych na stronie 
internetowej. 

 Dział Informatyczny  

 Koordynator ds. dostępności 

Bez kosztów 

Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności  Do 31 
marca 
każdego 
roku  

Dokonanie przeglądu i aktualizacji deklaracji 
dostępności do dnia 31 marca każdego roku oraz 
niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona 
podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej 
dostępność cyfrową. 

 Dział Informatyczny  

 Koordynator ds. dostępności 

Bez kosztów 

obsługa  z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje 

Zapewnienie dostępu do internetowego 
tłumacza on-line języka migowego we 
wszystkich budynkach Starostwa  
tj.: przy Al. Niepodległości 10, ul. Kościuszki 10  
i ul. Zacisznej 2a w Jarocinie  

Na bieżąco  
 
Do 
31.12.2022 

1. Zapewnienie dostępu do internetowego tłumacza 
on-line języka migowego;  

2. Wybór oferty i zakup tabletów do obsługi osób 
Głuchych za pośrednictwem tłumacza języka 
migowego online. 

 Wydział Administracyjno – 
Inwestycyjny Starostwa 
Powiatowego w Jarocinie  

 Koordynator ds. dostępności 

Koszt zostanie 
ustalony w wyniku 
rozeznania cen 
rynkowych. 
 



Zapewnienie możliwości komunikacji ze 
Starostwem osobom z niepełnosprawnością 
słuchową poprzez kontakt SMS lub MMS. 

Do 
31.12.2022 

1. Zakup aparatu komórkowego; 
2. Umieszczenie informacji o możliwości kontaktu 

SMS, MMS na stronie internetowej Starostwa. 

 Wydział Administracyjno – 
Inwestycyjny Starostwa 
Powiatowego w Jarocinie  

 Koordynator ds. dostępności 

Koszt zostanie 
ustalony w wyniku 
rozeznania cen 
rynkowych. 

instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne 
technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia 

Zakup stałych pętli indukcyjnych do biur 
obsługi klienta w budynkach Starostwa przy 
ul. Kościuszki 10 i ul. Zacisznej 2a. 

Do 
31.12.2023 

1. Wybór dostawcy i zakup pętli indukcyjnych – 
zestaw recepcyjny CTC-121 (EU) Hearing loop 
driver set, incl. CLS-1, loop pad, M2 microphone, 
wall mount; 

2. Montaż pętli indukcyjnych w biurach obsługi 
klienta. 

 Wydział Administracyjno – 
Inwestycyjny Starostwa 
Powiatowego w Jarocinie, 

 Referat Komunikacji i Dróg, 

 Koordynator ds. 
dostępności  

Koszt zostanie 
ustalony w wyniku 
rozeznania cen 
rynkowych. 
 

 

 
 


