Informacja dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie m.in. sposobu dotarcia
do budynku, rozlokowania przystosowanych toalet oraz numerze telefonu do
pracowników udzielających wsparcia w Prokuraturze Okręgowej w
Częstochowie i jej jednostkach podległych:
1) Prokuratura Okręgowa w Częstochowie
a) Budynek przy ul. Dąbrowskiego 23/35 nie posiada bezpośredniego
dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Możliwe jest skorzystanie
z przejścia do części obiektu Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, z
części należącej do Sądu Rejonowego w Częstochowie. Należy wtedy po
wejściu do budynku Sądu Rejonowego skorzystać z widny i z poziomu
parteru dotrzeć do poziomu pierwszego piętra. Następnie korytarzem
należy dotrzeć do przejścia pomiędzy obydwoma jednostkami. W
związku z ograniczonym dostępem do pomieszczeń dla osób postronnych
czynności te należałoby wykonać w towarzystwie upoważnionego
pracownika prokuratury i sądu. Następnie wszelkie czynności należałoby
wykonać w części prokuratury na poziomie pierwszego piętra. Możliwe
jest także skorzystanie z tzn schodołaza, którego dysponentem jest Sąd
Rejonowy w Częstochowie
b) Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
c) Prokuratura Okręgowa w Częstochowie nie dysponuje miejscami
parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
d) W tutejszej Prokuraturze nie wyznaczono pracowników, którzy udzielają
wsparcia osobom niepełnosprawnym.
e) Na drzwiach wejściowych znajduje się tablica informacyjna dla osób
niewidomych bądź niedowidzących.
2) Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ w Częstochowie
a) W budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 80 znajdują się dwie toalety
wyposażone w odpowiedni sprzęt umożliwiający korzystanie z nich przez
osoby niepełnosprawne, usytuowane na poziomie „0” przy biurze
podawczym oraz na poziomie „1”.
b) Szybkie i sprawne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych po całym
budynku umożliwia zamontowana z boku budynku winda. Wejście do
siedziby prokuratury także nie nastręcza problemu z uwagi na
usytuowanie go na poziomie chodnika, bez progów wejściowych.

c) Do udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym wyznaczono
pracownika biura podawczego dostępnego pod numerem telefonu
34 322-14-07 wew. 208.
3) Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe w Częstochowie
a) Budynek przy ul. Gen.Wł. Sikorskiego 80 oddany do użytku w 2015 roku
spełnia dyrektywy w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych do
instytucji i urzędów, obowiązujące na dzień oddania budynku do
użytkowania. Usytuowany jest w odległości około 300-400 metrów od
przystanków autobusowych. Przed siedzibą znajduje się parking, z
którego prowadzi wejście wprost do budynku (z poziomu gruntu). Na
wyposażeniu budynku znajduje się ogólnodostępna winda (z „poziomu
0”), a w przypadku osób mających problemy z poruszaniem się,
pracownik biura podawczego umożliwia dostęp do windy z parteru
(„poziomu -1”) lub osoba taka jest przyjmowana w pomieszczeniu
znajdującym się na parterze budynku. W przypadku osób niewidomych
lub słabo widzących pracownik biura podawczego oferuje pomoc w
dostaniu się interesanta do właściwego pomieszczenia lub proponuje
przyjęcie osoby niewidomej w pomieszczeniu usytuowanym na parterze
budynku.
b) Kontakt telefoniczny z pracownikiem biura podawczego możliwy jest po
wybraniu numeru 34 322-14-07 wew. 210.
c) W budynku znajdują się dwie toalety przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych – jedna na parterze, przy biurze podawczym, druga na
poziomie 0. Brak jest natomiast wyraźnego oznaczenia o ich
przystosowaniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
4) Prokuratura Rejonowa w Częstochowie
a) Budynek przy ul. J. Kilińskiego 23 nie posiada rozwiązań
architektonicznych umożliwiających dostęp dla osób niepełnosprawnych,
jak również toalet przystosowanych dla takich osób.
b) W tut. Prokuraturze nie wyznaczono pracowników, którzy udzielają
wsparcia osobom niepełnosprawnym.

5) Prokuratura Rejonowa w Zawierciu
a) Kontakt telefoniczny do pracowników udzielających wsparcia osobom
niepełnosprawnym: 032 6721012; 032 6721765; 32 6723510 wew. 37
032 67210 12; 032 6721765; 32 6723510 wew. 49
032 67210 12; 032 6721765; 32 6723510 wew. 42
6) Prokuratura Rejonowa w Myszkowie
a) Budynek przy ul. Kościelnej 15 jest jedynie częściowo przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne ( także
korzystające z wózków inwalidzkich ) mają możliwość wejścia ( wjazdu )
do budynku od strony parkingu wewnętrznego, gdzie za drzwiami
wejściowymi znajduje się podjazd na korytarz parteru. Tam też istnieje
możliwość skorzystania z toalety, która co prawda nie jest przystosowana
dla osób niepełnosprawnych, lecz jej wielkość pozwala na pomoc innej
osoby. Natomiast osoba niepełnosprawna, korzystająca z wózka
inwalidzkiego, nie ma obecnie możliwości samodzielnego dotarcia na
piętro budynku.
b) Wsparcia osobom niepełnosprawnym w koniecznych przypadkach
udzielają pracownicy administracyjni pracujący na parterze budynku.
7) Prokuratura Rejonowa w Lublińcu
a) Budynek przy ul. Plebiscytowej 30 jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych. Wejście do budynku znajduje się na parterze. Na
parterze znajduje się toaleta i pokój prokuratora, co umożliwia bez
przeszkód wykonanie ewentualnych czynności procesowych z udziałem
osób niepełnosprawnych.
b) Wsparcia osobom niepełnosprawnym w razie konieczności udziela
Kierownik Sekretariatu tel. 34 3530722 wew. 23

