Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Na lata 2020-2021
Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U.2020.1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Nazwa podmiotu: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Lokalizacja: Ulica Sądowa 2, 11 listopada 4, Kazimierzowska 31
Data opracowania planu: 9 listopada 2020 r.
Data przyjęcia planu:
Lp.

1.

2.

3.

12 listopada 2020 r.

Zakres działalności

Przekazanie do publicznej wiadomości danych
koordynatora ds. dostępności.

Sporządzenie planu działania na rzecz
poprawy zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021.

Analiza stanu obiektów Sądu Okręgowego
w Siedlcach.

Osoba/jednostka
odpowiedzialna
- Administrator Systemu
Informatycznego

Sposób realizacji
Zamieszczenie informacji na stronie
internetowej sądu BIP.

- Koordynator

Zgłoszenie danych koordynatora na
listę poprzez dedykowany adres email.

- Koordynator

Opracowanie planu działania,
przekazanie do zatwierdzenia przez
Prezesa i Dyrektora Sadu.

- Administrator Systemu
Informatycznego
- Koordynator

Przegląd dostosowania obiektów
względem osób ze szczególnymi
potrzebami w zakresie
architektonicznym, cyfrowym i
informacyjno-komunikacyjnym.

Czas realizacji
Lipiec 2020 r.

Listopad 2020 r.

Realizacja w całym
okresie działania*

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami
do dostępności w zakresie:
4.

a) Architektonicznym,
b) Cyfrowym,
c) Informacyjno-komunikacyjnym.

5.

Dokonanie Samooceny pod kątem
dostosowania administrowanych obiektów do
minimalnych wymagań dotyczących
dostępności.

6.

Dokonanie analizy w zakresie dostępności
alternatywnej w przypadku braku możliwości
zapewnienia dostępności dla osób ze
szczególnymi potrzebami ze względu na
ograniczenia techniczne i prawne.

7.

Monitorowanie działalności Sądu Okręgowego
w Siedlcach - przedstawianie niezbędnych
informacji Prezesowi i Dyrektorowi Sądu
wskazujących realne możliwości dostosowania
administrowanych obiektów do potrzeb
dostępności oraz możliwości ich finansowania.

- Administrator Systemu
Informatycznego
- Koordynator
- Redaktorzy strony WWW

Zapewnienie informacji w zakresie
rozkładu pomieszczeń w budynkach.*
Dostosowanie strony internetowej
Sądu do standardu WCAG 2.1
Zapewnienie dostępu do usługi
tłumacza j. migowego.

- Koordynator

Sporządzenie deklaracji dostępności ze
wskazaniem na wymagania w
wymiarze architektonicznym,
cyfrowym, komunikacyjnym
wynikające z zapisów art. 6 ww.
ustawy.

- Koordynator

Podanie do publicznej wiadomości na
stronie internetowej BIP Sądu
Okręgowego w Siedlcach informacji
wynikającej z zapisów art. 7 ww.
ustawy ze wskazaniem dostępu
alternatywnego.

- Koordynator

Realizacja w całym
okresie działania*

Przedstawienie sprawozdania,
konsultacje z udziałem specjalistów ds.
gospodarczych, informatyki, remontów
itp.

Listopad 2021 r.*

Realizacja w całym
okresie działania*

Dwa razy w roku do 31
maja i 31 października,
lub konieczności
wynikającej ze zmiany
przepisów.

8.

9.

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu.

Sporządzenie raportu.

Styczeń 2021 r.

- Koordynator

Uzyskanie danych w zakresie realizacji
uwag odnoszących się do
stwierdzonych istniejących przeszkód
w dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami i zaleceń
dotyczących usunięcia tych barier.

- Koordynator

Przekazanie sporządzonego raportu do
zatwierdzenia Prezesowi i
Dyrektorowi Sądu Okręgowego w
Siedlcach, a następnie podanie jego
treści do publicznej wiadomości na
stronie internetowej BIP sądu.

Pierwszy raport
sporządzony w terminie
do 31 marca 2021 r.,
Kolejne w terminach
przewidzianych
w ustawie.

* W związku z trwającym remontem, który potrwa do listopada 2021 roku analiza całego obiektu Sądu Okręgowego w Siedlcach mieszczącego się przy
ulicy Sądowej 2 będzie przeprowadzona po zakończeniu remontu. Koordynator ds. dostępności na bieżąco będzie monitorował remontowany obiekt
i zgłaszał wszelkie uwagi związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami.
Podpis Koordynatora:

