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Plan działania Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Dostępność architektoniczna
Analiza stanu zapewnienia
dostępności
1 Zapewnianie wolnych od barier GUNB nie zapewnia wolnych od
barier poziomych i pionowych
poziomych i pionowych
przestrzeni komunikacyjnych przestrzeni komunikacyjnych.
Budynek GUNB został oddany do
użytkowania w 1953 r., a w 2012 r.
został umieszczony w gminnej
ewidencji zabytków m.st. Warszawy.
Nie sposób tym samym oczekiwać
jego zgodności z zasadami
uniwersalnego projektowania
przewidzianymi w aktualnie
obowiązujących przepisach prawa.
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Planowane działania
1. Wystąpienie do
Zarządu Dróg Miejskich
w Warszawie w sprawie
skomunikowania miejsc
postojowych dla osób
niepełnosprawnych z
chodnikiem.
W miarę możliwości
finansowych:

2. Oznaczenie drzwi
szklanych
wewnętrznych
1. Istniejące windy są wymiarowo
dodatkowymi pasami
niedostosowane dla osób ze
kontrastowymi na
szczególnymi potrzebami.
wysokości 90 cm do
2. Główna klatka schodowa posiada 100 cm o kontraście
balustrady, przy czym nie wszędzie LRV=60 oraz na
wysokości 10-30 cm
jest to balustrada dwustronna,
schody mają szerokość 135 cm (w (przydatnymi dla osób
przypadku balustrady dwustronnej) i patrzących pod nogi).
140 cm (w przypadku balustrady
jednostronnej), istnieją oznaczenia 3. Oznaczenie
początku i końca biegu schodowego wszystkich krawędzi
stopni schodów w
inną fakturą i kolorem
kontrastującym z kolorem posadzki. budynku kolorem
kontrastującym z
3. Drzwi szklane wewnętrzne oraz kolorem posadzki.
filary w przestrzeniach
4. Wykonanie
komunikacyjnych posiadają
dodatkowych poręczy
oznaczenie pasem kontrastowym.
przyściennych na
głównej klatce
4. Brak jest możliwości spełnienia
schodowej na długości
wymogu co do braku przegród w
przestrzeniach komunikacyjnych, w biegów schodowych (z
wyłączeniem
częściach budynku, w których
spoczników z uwagi na
prowadzona jest podstawowa
działalność, co wynika z przepisów ich wymiary).
prawa i konstrukcji budynku, tj.

długości dróg komunikacji ogólnej,
stanowiących jednocześnie drogi
ewakuacyjne, jak też istnienia holi to obliguje do istnienia przegród z
drzwiami w przestrzeniach
komunikacyjnych.

2 Zapewnianie dostępu do
wszystkich pomieszczeń, z
wyłączeniem pomieszczeń
technicznych

5. Dokonanie oceny
możliwości przełożenia
w jednym z dźwigów
znajdujących się w
budynku (aktualne
wymiary kabiny
1120x1230)
5. Przed budynkiem znajdują się dwa przeciwwagi na boczną
wydzielone miejsca do parkowania ścianę, w celu
dla osób niepełnosprawnych, które uzyskania przestrzeni
nie są skomunikowane z chodnikiem niezbędnej dla
zwiększenia głębokości
- z uwagi na różnicę poziomów.
kabiny do 1400mm. W
przypadku pozytywnej
oceny dokonanie
takiego zabiegu.
GUNB nie zapewnia dostępu do
W miarę możliwości
wszystkich pomieszczeń.
finansowych:
1. Drzwi wewnętrzne w części
pomieszczeń, w tym w
pomieszczeniach higienicznosanitarnych, mają szerokość 80 cm i
są niedostosowane dla osób
niepełnosprawnych.

1. Likwidacja progów.

2. Część wejść do pomieszczeń ma
drewniane progi.

3. Wykonanie
pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych
przystosowanych dla
osób
niepełnosprawnych na
wszystkich
kondygnacjach.

3. Brak jest pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych
przystosowanych dla osób
niepełnosprawnych na wszystkich
kondygnacjach.
3 Zapewnianie informacji na
temat rozkładu pomieszczeń w
sposób wizualny i dotykowy
lub głosowy

1. GUNB zapewnia informację na
temat rozkładu pomieszczeń w
sposób wizualny (plan/schemat) na
II, III, IV i V piętrze. Brak jest takiej
wizualnej informacji na parterze i I
piętrze.

2. Wymiana drzwi
wewnętrznych na
mające szerokość
90 cm.

1. Umieszczenie
wizualnego
planu/schematu
rozkładu pomieszczeń
na parterze i I piętrze.

2. Podjęcie działań w
2. GUNB nie zapewnia informacji na celu zapewniania
temat rozkładu pomieszczeń w
głosowej informacji na
sposób dotykowy lub głosowy.
temat rozkładu
pomieszczeń.
4 Zapewnianie wstępu do
GUNB umożliwia wstęp do budynku
budynku osobie korzystającej z osobie korzystającej z psa
---------psa asystującego
asystującego.
5 Zapewnianie osobom ze
GUNB zapewnia osobom ze
szczególnymi potrzebami
---------szczególnymi potrzebami
pozbawione barier drogi

możliwości ewakuacji lub
uratowania w inny sposób

ewakuacyjne na parterze budynku,
jak też możliwość ewakuacji przy
pomocy schodowego krzesła
ewakuacyjnego. Wdrożone są
odpowiednie procedury, w tym
zakresie w instrukcji
przeciwpożarowej.

Dostępność cyfrowa
Analiza stanu zapewnienia
dostępności
1 Zapewnienie dostępności stron 1. GUNB nie posiada aplikacji
internetowych i aplikacji
mobilnych.
mobilnych, dla których GUNB
posiada deklaracje dostępności 2. GUNB prowadzi dwie strony
internetowe:
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Planowane działania

Wykonanie działań
naprawczych w celu
eliminacji
nieprawidłowości
wskazanych w audycie
z maja 2021 r. w
a) stronę internetową
https://www.gunb.gov.pl, dla której stosunku do strony
internetowej https://ewystawiono 23 września 2020 r.
budownictwo.gunb.gov.
deklarację dostępności, jest
pl
częściowo zgodna z ustawą z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. Jest zgodna z
wymogami WCAG 2.1.

b) stronę internetową
https://e-budownictwo.gunb.gov.pl,
dla której, w oparciu o dokonaną
samoocenę, wystawiono 3 sierpnia
2020 r. deklarację dostępności, że
jest zgodna z ustawą z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. Audyt wykonany na
dzień 20 maja 2021 r. przez podmiot
zewnętrzny nie potwierdził tej
zgodności i wskazał wykryte
nieprawidłowości. Na chwilę
sporządzenia planu strona jest
niezgodna ze wskazaną ustawą.
2 Zapewnienie dostępności stron GUNB nie posiada stron
internetowych i aplikacji mobilnych,
internetowych i aplikacji
mobilnych, dla których GUNB dla których nie posiada deklaracji
dostępności.
nie posiada deklaracji
dostępności

----------

Dostępność informacyjno-komunikacyjna
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1 Zapewnienie osobom ze
szczególnymi potrzebami
obsługi z wykorzystaniem
sposobów/środków
wspierających komunikowanie
się

2 Zapewnianie urządzeń lub
środków technicznych do
obsługi osób słabosłyszących
3 Zapewnianie na stronie
internetowej informacji o
zakresie działalności GUNB w
postaci tekstu odczytywalnego
maszynowo, nagrania treści w
polskim języku migowym
(PJM) w postaci pliku wideo
oraz informacji w tekście
łatwym do czytania (ETR)

Analiza stanu zapewnienia
Planowane działania
dostępności
GUNB zapewnia osobom ze
szczególnymi potrzebami obsługę z
wykorzystaniem następujących
sposobów/środków wspierających
komunikowanie się:
1) kontakt telefoniczny,
2) kontakt korespondencyjny,
3) przesyłanie wiadomości
tekstowych przy pomocy SMS,
MMS oraz komunikatora
internetowego WhatsApp,
4) komunikacja audiowizualna przy
---------pomocy komunikatora internetowego
WhatsApp,
5) przesyłanie faksów,
6) wykorzystanie tłumacza języka
migowego przez stronę internetową
GUNB i aplikację w siedzibie
Urzędu,
7) pomoc tłumacza języka migowego
– kontakt osobisty.
GUNB nie zapewnia, w przypadku
kontaktu osobistego, kontaktu z
pomocą tłumacza-przewodnika.
GUNB posiada urządzenia
techniczne do obsługi osób
---------słabosłyszących, tj. 2 pętle
indukcyjne.
Zamieszczenie na
GUNB zapewnia na stronie
internetowej informację o zakresie stronie internetowej
swojej działalności w postaci tekstu informacji o zakresie
odczytywalnego maszynowo. Brak działalności GUNB w
jest takiej informacji w postaci pliku postaci pliku wideo
wideo zawierającego nagranie treści zawierającego nagranie
w polskim języku migowym (PJM) treści w polskim języku
oraz informacji w tekście łatwym do migowym (PJM) oraz
informacji w tekście
czytania (ETR).
łatwym do czytania
(ETR).

