Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1062) ustala się plan
działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Plan działania obejmuje analizę stanu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bornem Sulinowie i jej filie na podstawie
przeprowadzonej wstępnej samooceny oraz planowane działania w zakresie poprawy.
Nazwa podmiotu: Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie
Data opracowania: 12.10.2020
I. Analiza stanu (samoocena)
Na podstawie przeprowadzonej samooceny stanu istniejącego w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Bornem Sulinowie i jej filiach w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i komunikacyjnym.
Na jej podstawie przedstawiony zostanie plan działania na rzecz poprawy zapewniania
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.
Dostępność architektoniczna jest to zbiór wszystkich elementów tworzących dane miejsce
lub przestrzeń, które mają bezpośredni wpływ na łatwość, z jaką dana osoba może się w niej
poruszać. Im bardziej dana przestrzeń jest przyjazna dla użytkownika z niepełnosprawnością,
tym bardziej jest przyjazna dla każdego innego.
Wśród obowiązków wynikających z ustawy wymienić należy:
1) zapewnianie możliwości poruszania się po piętrach i pomiędzy piętrami
2) umożliwienie dotarcia do wszystkich pomieszczeń (z wyjątkiem technicznych) w budynku
3) umożliwienie nawigacji wewnątrz budynku w szczególności osobom z wadami wzroku
oraz słuchu
4) umożliwienie wejścia do budynku z psem asystującym
5) zapewnianie bezpiecznej ewakuacji z budynku wszystkim, w tym osobom
z niepełnosprawnościami
Borne Sulinowo
Działanie: Audyt architektoniczny (samoocena)
Stan: Zrealizowany przez koordynatora (samoocena)
Analiza stanu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
1. Budynek stanowi część kompleksu, brak jasnego i klarownego systemu informacji
nawigujących
2. Brak wyznaczonego miejsca (lub miejsc) postojowego dla osób z niepełnosprawnością
możliwie blisko wejścia do obiektu
3. Brak wyznaczonego miejsca postojowego dla rodzin z dziećmi możliwie blisko wejścia
do obiektu
4. Brak miejsca na usytuowanie w bezpośredniej bliskości od wejścia do budynku punktu
informacyjnego/recepcji
5. Brak wykonanej ekspertyzy technicznej w celu ustalenia klasy odporności ogniowej
poszczególnych elementów budowlanych w celu spełnienia wymagań ppoż. zgodnie
z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego
6. Brak wydzielenia dwóch niezależnych stref pożarowych dla ZL II Przedszkole i ZL III Biblioteka
zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego
7. Brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniu i na drodze ewakuacji ze strefy
pożarowej
8. Konieczność dostosowania dróg ewakuacyjnych

9. Brak przeszkolenia bezpośrednich współpracowników osób ze szczególnymi potrzebami
w sposobach ewakuacji
10. Brak przeszkolenia bezpośrednich współpracowników osób ze szczególnymi potrzebami
z zakresu pierwszej pomocy, a także technik np. wynoszenia osoby z niepełnosprawnością
11. Plac zabaw nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych
12. Tylne wejście do budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych - brak podjazdu,
dzwonka
13. Uszkodzony siłownik w drzwiach wejściowych do budynku
14. Istniejący próg w drzwiach wejściowych do budynku
15. Niedostosowane do potrzeb niepełnosprawnych osób oznaczenia na drzwiach do pomieszczeń
16. Brak możliwości zamontowania krzesełka schodowego lub platformy przyschodowej,
konieczność wybudowania windy na piętro budynku
17. Brak oznaczeń kontrastowych wzdłuż krawędzi wszystkich stopni lub tylko pierwszego
i ostatniego stopnia w biegu schodów
18. Toaleta na pierwszym piętrze nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych
19. Zwężenie architektoniczne na korytarzu przed Galerią - do min. 90 cm
20. Krótki czas świecenia lamp na korytarzach lub zastosować inne źródła światła
21. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością
22. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb klientów z niepełnosprawnością
23. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku
24. Brak dostosowanego systemu informacji o obiekcie dla osób niewidomych lub słabowidzących
25. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu
26. W kluczowych miejscach w obiekcie brak zlokalizowanych pętli indukcyjnych
27. Brak możliwości zapewniania osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu
lub zdalnie
28. Budynek nie posiada czytelnego oznaczenia, co się w nim znajduje, a przed budynkiem brak
tablicy informacyjnej
29. Brak zadaszenia nad wejściem do wypożyczalni
30. Drzwi wejściowe do budynku wymagają dużo siły do otwarcia
31. Brak możliwości obsługi osób z niepełnosprawnością (w tym poruszających się na wózku)
bezpośrednio przy wejściu
32. Strefa wejściowa nie posiada rozwiązania wytłumiającego pogłos/echo
33. W korytarzach częściowo umieszczono tablice informacyjne, strzałki kierunkowe/inne
oznaczenia
34. W korytarzach występują obiekty mogące utrudniać komunikację
35. Posadzka korytarzy nie jest antypoślizgowa
36. W korytarzach brak dostatecznej przestrzeni (szerokości) pozwalającej na wygodną
komunikację osób na wózkach
37. Korytarze nie posiadają zapewnionego kontrastu kolorystycznego ścian, podłogi i drzwi
38. Obiekt jest wielokondygnacyjny i nie zapewnia dostępności do wszystkich kondygnacji
dla osób z niepełnosprawnością
Działanie: Audyt cyfrowy (samoocena)
Stan: Zrealizowany przez koordynatora (samoocena)
Analiza stanu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
1. Strona internetowa niedostosowana do wymagań WCAG 2.1
2. Konieczność zbudowania nowej strony internetowej spełniającej wymagania WCAG 2.1,
by mieć możliwość dostosowywania jej do wymagań w zakresie dostępności cyfrowej
3. Brak narzędzi kontaktowych - na stronie internetowej brak plików wideo w polskim
języku migowym
4. Brak
możliwości
obsłużenia
strony
w
całości
przy
pomocy
klawiatury
(bez konieczności korzystania z myszki)

5. Brak
dostosowania
strony
podmiotowej
Biuletynu
Informacji
Publicznej,
(narzędzi kontaktowych np. formularzy, wideotłumacza języka migowego, nawigacji,
multimediów, informacji dotyczących sytuacji kryzysowej)
6. Brak na stronie dokumentów urzędowych oraz wzorów umów lub wzorów innych
dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych
7. Konieczność uzupełnienia w udostępnionych filmach opublikowanych po 23 września 2020
napisów
8. Brak dostosowania strony w zakresie:
- postrzegalności - alternatywa w postaci tekstu
- możliwości adaptacji - zrozumiała prezentacja zawartości
- możliwości rozróżnienia - ułatwienie percepcji treści
- funkcjonalności (dostępność z klawiatury, wystarczająca ilość czasu, możliwość nawigacji,
sposoby wprowadzania danych, zrozumiałość, kompatybilność)
9. Zapewnianie dostępności informacji danych teleadresowych podmiotu i linku do strony
podmiotowej w BIP dla osób ze szczególnymi potrzebami
10. Zapewnianie nawigacji zgodnej ze standardem WCAG
11. Brak urządzenia ułatwiającego słyszenie
12. Brak pętli indukcyjnej
Filia Łubowo
Działanie: Audyt architektoniczny (samoocena)
Stan: Zrealizowany przez koordynatora (samoocena)
Analiza stanu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
1.
2.
3.
4.
5.

Brak dzwonka przy drzwiach wejściowych do budynku
Powierzchnia zjazdu nie jest dostosowana do potrzeb
Zbyt duży kąt nachylenia zjazdu
Brak poręczy/uchwytu i oznaczenia spadku
Brak oznaczeń na drzwiach dostosowanych do potrzeb

Filia Silnowo
Działanie: Audyt architektoniczny (samoocena)
Stan: Zrealizowany przez koordynatora (samoocena); budynek przeznaczony do rozbiórki,
a filia zostanie przeniesiona do innego budynku
Analiza stanu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
1. Brak chodnika od pasa drogowego do głównego wejścia do budynku
2. Teren przed głównym wejściem do budynku niedostosowany do potrzeb
3. Brak podjazdu z poręczą/uchwytem przy głównym wejściu do budynku lub krzesełka
schodowego lub platformy przyschodowej przed wejściem do wypożyczalni
4. Brak dzwonka przy drzwiach wejściowych do budynku
5. Brak siłowników w drzwiach wejściowych do budynku
6. Brak dostosowanych oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń
7. Brak oznaczeń kontrastowych wzdłuż krawędzi wszystkich stopni lub tylko pierwszego
i ostatniego stopnia w biegu schodów
8. Niedostosowana moc lamp we wszystkich pomieszczeniach lub zastosować inne źródła światła
(zwiększyć liczbę lumenów)
9. Toalety damska i męska nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych (szerokość drzwi,
brak uchwytów przyściennych)
10. Bariery architektoniczne wewnątrz budynku: progi, schody, zbyt wąskie drzwi

Filia Radacz
Działanie: Audyt architektoniczny (samoocena)
Stan: Zrealizowany przez koordynatora (samoocena)
Analiza stanu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Niedostosowana nawierzchnia przed głównym wejściem do budynku (rozwalające się płytki)
Brak podjazdu z poręczą/uchwytem przy głównym wejściu do budynku
Brak dzwonka przy drzwiach wejściowych do budynku
Brak siłownika w drzwiach wejściowych do budynku
Brak stosowanych oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń
Brak możliwości skorzystania z wypożyczali zlokalizowanej na piętrze budynku przez osoby
niepełnosprawne
7. Brak oznaczeń kontrastowych wzdłuż krawędzi wszystkich stopni lub tylko pierwszego
i ostatniego stopnia w biegu schodów
8. Toaleta znajdująca się na pierwszym piętrze nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych
9. Oświetlenie niedostosowane do potrzeb (zwiększyć liczbę lumenów)
Działanie: Konsultacje
w Bornem Sulinowie
Stan: Niezrealizowany

wyników

audytu

architektonicznego

z

Urzędem

Działanie: Audyt cyfrowy (samoocena)
Stan: Zrealizowany przez koordynatora (samoocena)
Analiza stanu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
Strona internetowa niedostosowana do wymagań WCAG 2.1
Działanie: Audyt informacyjno-komunikacyjny (samoocena)
Stan: Niezrealizowany
Działanie: Audyt procedur (samoocena)
Stan: Niezrealizowany

Miejskim

II. PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM
ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021
Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.)
ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami.
Nazwa podmiotu: Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie
Data opracowania: 12.10.2020
1. Element planu: Powołanie i przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora
do spraw dostępności
Osoba/jednostka odpowiedzialna: Dyrektor MBP
Sposób realizacji: Zarządzenie; zgłoszenie danych koordynatora danych
Termin: 30.10.2020
2. Element planu: Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
Osoba/jednostka odpowiedzialna: koordynator
Sposób realizacji: Przedłożenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 do zatwierdzenia przez Burmistrza
Bornego Sulinowa
Termin: 30.10.2020
3. Element planu: Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:
architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym
Osoba/jednostka odpowiedzialna: koordynator
Sposób realizacji: Podanie do publicznej wiadomości na BIP danych o osobie
wyznaczonej na koordynatora ds. dostępności wraz z danymi kontaktowymi
Termin: Na bieżąco
4. Element planu: Dokonanie samooceny stanu obiektów i pomieszczeń Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Bornem Sulinowie oraz jej filii pod względem ich dostosowania do potrzeb
osób ze szczególnymi potrzebami
Osoba/jednostka odpowiedzialna: koordynator
Sposób realizacji: Przegląd stanu dostosowania obiektu i pomieszczeń
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie oraz jej filii pod względem
ich dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie
architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym
Termin: 30.10.2020 (pierwsza samoocena - otwarty katalog); 01.11.2020-31.12.2021
(bieżąca aktualizacja katalogu w miarę posiadanej wiedzy i zgłaszanych potrzeb)
5. Element planu: Przyjmowanie uwag i sugestii dotyczących dostępności:
architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej
Osoba/jednostka odpowiedzialna: koordynator
Sposób realizacji: Pozyskiwanie uwag i opinii od klientów biblioteki
i ich opiekunów/innych użytkowników/służb specjalistycznych
Termin: 01.11.2020-31.12.2021 (na bieżąco)

6. Element planu: Monitorowanie działalności MBP w Bornem Sulinowie i jej filii pod kątem
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne
i prawne
Osoba/jednostka odpowiedzialna: koordynator
Sposób realizacji: Monitorowanie działalności MBP w Bornem Sulinowie i jej filii
pod kątem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Termin: 01.11.2020-31.12.2021 (na bieżąco)
7. Element planu: Dokonanie diagnozy w zakresie konieczności zapewniania dostępności
alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewniania dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne
Osoba/jednostka odpowiedzialna: koordynator
Sposób realizacji: Uzyskanie informacji pisemnych ze wskazaniem na wymagania
o
charakterze
zapewniającym
wsparcie
np.
pracownika,
wolontariusza,
innej wyznaczonej osoby, wynikające z zapisów art. 7 ustawy
Termin: 01.11.2020-31.12.2021 (na bieżąco)
8. Element planu: Dokonanie analizy pod kątem dostosowania administrowanych obiektów
do minimalnych wymagań dotyczących dostępności
Osoba/jednostka odpowiedzialna: koordynator
Sposób realizacji: Sporządzenie informacji pisemnych ze wskazaniem na wymagania
w zakresie architektonicznym, cyfrowym i komunikacyjnym, wynikające z zapisów
art. 6 ustawy; przekazanie planu na rok 2022
Termin: 01.11.2020-15.10.2021 (na bieżąco); do 15.10.2021
9. Element planu: Przekazanie danych zbiorczych do raportu
Osoba/jednostka odpowiedzialna: koordynator
Sposób realizacji: Przekazanie do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie zebranych
danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących
przeszkód w dostępności osób ze szczególnymi potrzebami i planów uwzględniających
możliwości usunięcia tych wad
Termin: Do 15.10.2021
Borne Sulinowo
1. Element planu: Analiza stanu budynku MBP pod względem dostosowania do potrzeb osób
ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy
Osoba/jednostka odpowiedzialna: koordynator
Sposób realizacji: Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021; przekazanie opracowanego planu
do zatwierdzenia do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie
Termin: 30.10.2020
2. Element planu: Dostosowanie strony internetowej
Docelowo stworzenie nowej strony internetowej
Osoba/jednostka odpowiedzialna: koordynator
Sposób realizacji: Zlecenie do firmy zewnętrznej 5000,00 zł
Termin: 31.12.2021
3. Element planu: Montaż pętli indukcyjnej
Osoba/jednostka odpowiedzialna: koordynator
Sposób realizacji: Zlecenie do firmy zewnętrznej 1000,00 zł
Termin: 31.12.2021

do

wymagań

WCAG

2.1.

4. Element planu: Naprawa siłownika w drzwiach wejściowych do budynku
Osoba/jednostka odpowiedzialna: koordynator
Sposób realizacji: System gospodarczy
Termin: 31.12.2021
5. Element planu: Brak oznaczeń kontrastowych wzdłuż krawędzi wszystkich stopni lub tylko
pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów
Osoba/jednostka odpowiedzialna: koordynator
Sposób realizacji: System gospodarczy
Termin: 31.12.2021
Filia Łubowo
1. Element planu: Zamontować dzwonek przy drzwiach wejściowych do budynku
Osoba/jednostka odpowiedzialna: koordynator
Sposób realizacji: System gospodarczy
Termin: 31.12.2021
2. Element planu: Wykonać oznaczenia kontrastowe przy zjeździe
Osoba/jednostka odpowiedzialna: koordynator
Sposób realizacji: System gospodarczy
Termin: 31.12.2021

Sporządził:
Koordynator ds. dostępności

