
Dostępność architektoniczna  Starostwa Powiatowego w Kole
I Budynek główny Starostwa Powiatowego w Kole

Budynek   znajduje  się  przy  ul.  Sienkiewicza 21/23 w Kole.  Pomieszczenia  zajmowane
są przez Wydziały:                

parter

- Wydział Organizacyjny (Punkt Podawczy)

- Wydział Nieruchomości

- Wydział Ochrony Środowiska

- Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

1 piętro

- Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

- Biuro Rady i Zarządu,

- Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta, Wydział Oświaty, Kultury i Promocji,

- Zespół Radców Prawnych,

- Nieodpłatna Pomoc Prawna,

- Wydział Kadr, Płac i Zdrowia,

 - Wydział Finansów

2 piętro

- Starosta

- Wicestarosta

- Sekretarz Powiatu

- Wydział Organizacyjny

- Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania

3 piętro

- Wydział Architektury i Budownictwa

- Wydział Inwestycji i Rozwoju

- Referat ds. zamówień publicznych

- Wydział Organizacyjny

W budynku znajdują się również inne instytucje tj. Prokuratura Rejonowa (3 piętro), Urząd
Gminy Koło (2 piętro), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (parter), W budynku znajdują
się również najemcy tj.  Związek emerytów i  rencistów, Związek inwalidów wojennych, Związek
Kombatantów, Związek Pszczelarzy oraz pomieszczenia techniczne i archiwa (piwnica)

Wejście do budynku oznakowane jest tablicami urzędowymi oraz numer i nazwa ulicy. Do
budynku dostęp jest trzema wejściami: głównym, tylnym, oraz bocznym z podjazdem dla osób ze
szczególnymi  potrzebami  w  tym  niepełnosprawnych,  które  jest  oznaczone  tablicami
informacyjnymi  przed  budynkiem.  Przy  budynku  Starostwa  znajdują  się  miejsca  parkingowe
oznaczone znakami poziomymi i pionowymi dla osób z niepełnosprawnością.



Do obiektu zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek  nie  posiada  pętli  indukcyjnych,  systemów  FM  lub  urządzeń  opartych  o  inne
technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie
brajla.

W  budynku  znajduje  się  winda,  toalety  znajdują  się  na  każdym  piętrze  budynku.
Na parterze toaleta jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt  posiada  oznakowania  ewakuacyjne,  system  przeciwpożarowy,  monitoring  oraz
ochronę osób i mienia w godzinach 15-8 oraz całodobowo w święta i dni wolne od pracy .

II Budynek Starostwa Powiatowego w Kole

Drugi  z  budynków  siedziby  Starostwa  Powiatowego  w  Kole  znajduje  się  przy
ul. Sienkiewicza 27. W obiekcie tym znajduje się:

1 piętro

- Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego

- Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty

- Powiatowy Urząd Pracy

parter

- Powiatowy Urząd Pracy

- Pośrednictwo finansowe

piwnica

- archiwa

Wejście do budynku oznakowane jest   tablicami urzędowymi oraz numer i  nazwą ulicy
Do głównego wejścia prowadzą schody są również wejścia tylne i boczne w tym przystosowane do
osób  ze  szczególnymi  potrzebami  w  tym  niepełnosprawnych,  które  jest  oznaczone  tablicami
informacyjnymi  przed  budynkiem.  Przy  budynku  Starostwa  znajdują  się  miejsce  parkingowe
oznaczone znakiem poziomymi i pionowymi dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek  nie  posiada  pętli  indukcyjnych,  systemów  FM  lub  urządzeń  opartych  o  inne
technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie
brajla.

Na  parterze  znajduje  się  punkt  informacyjny,  petenci  poruszają  się  samodzielnie  po
obiekcie.

Toalety  znajdują  się  na  każdym  piętrze  budynku  i  są  przystosowana  do  potrzeb  osób
z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt  posiada  oznakowania  ewakuacyjne,  system  przeciwpożarowy,  monitoring  oraz
ochronę osób i mienia w godzinach 15-8 oraz całodobowo w święta i dni wolne od pracy.



KOORDYNATOR D/S DOSTĘPNOŚCI

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu
dostępności  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami,  określającej  środki  oraz  obowiązki
podmiotów publicznych w tym zakresie, funkcję koordynatora do spraw dostępności w Starostwie
Powiatowym w Kole pełni: 

Inspektor

Mariusz Wojciechowski

tel. 632617803

mail. m.wojciechowski@starostwokolskie.pl


