Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
na lata 2020-2021
L.p.

•

Zakres działalności

Osoba/jednostka

Sposób realizacji

odpowiedzialna
- Administrator

-wydanie zarządzenia,

Przekazanie do publicznej wiadomości danych

Systemów

-zamieszczenie informacji na stronie internetowej

koordynatora ds. dostępności

Informatycznych
- Oddział

Sądu Rejonowego w Suwałkach (BIP),

1.

Administracyjny
2.

- Koordynator
Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do
dostępności w zakresie:
1.architektonicznym,

- Administrator
Systemu
Informacyjnego

wrzesień 2020 r.

- zgłoszenie danych koordynatora na listę poprzez
dedykowany adres e-mail
Podanie do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Sądu Rejonowego w Suwałkach
(BIP)informacji adresowych i kontaktowych
podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi

2.cyfrowym,

potrzebami, wynikającymi z zapisów art.6 ustawy,

3. informacyjno-komunikacyjnym

np. dostosowanie strony internetowej Sądu do

realizacja w całym
okresie działania.

standardu WCAG 2.1
Przygotowanie dokumentu.

3.
Opracowanie deklaracji dostępu

-Koordynator

Zatwierdzenie przez Prezesa Sądu i Dyrektora Sądu
Zamieszczenie na stronie internetowej Sądu
rejonowego w Suwałkach (BIP)

4.

Czas realizacji

Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi

wrzesień -listopad
2020r.

Opracowanie Planu działania, przekazanie do
- Koordynator

potrzebami na lata 2020 – 2021 r.

zatwierdzenia przez Prezesa Sądu i Dyrektora

wrzesień - listopad
2020r.

Sądu.

5.
Przygotowanie merytoryczne osoby wyznaczonej do

- Koordynator

pełnienia funkcji koordynatora dostępności.

6.

Udział w szkoleniach na rzecz realizacji ustawy o

w całym okresie

zapewnieniu dostępności.

Analiza stanu obiektów Sądu Rejonowego w

Przegląd stanu dostosowania obiektów względem

Suwałkach pod względem dostosowania do potrzeb

-Audytor

osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie

osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z

- Koordynator

architektonicznym, cyfrowym i informacyjno –

przepisów ustawy.

grudzień 2020r.

komunikacyjnym.
Dostęp alternatywny.

7.

Dokonanie samooceny pod kątem sposobów
dostosowania administracyjnego obiektów Sądu

Sporządzenie deklaracji dostępności ze
- Koordynator

wskazaniem na wymagania w wymiarze

Rejonowego w Suwałkach oraz będących w

architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-

użytkowaniu pomieszczeń ( na mocy Porozumienia z

komunikacyjnym wynikającym z zapisów art. 6

PWSZ w Suwałkach) I Wydział Cywilny do

ustawy.

grudzień 2020r.

minimalnych wymagań dotyczących dostępności.
8.

Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag
Uzyskanie, gromadzenie analiz ,projektów, planów
danych zbiorczych do raportu.

- Koordynator

styczeń 2021 r.

odnoszących się do stwierdzonych istniejących
przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych
wad

9.

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności -Koordynator

Przekazanie sporządzonego Raportu do

osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 - Administrator

zatwierdzenia przez Prezesa Sądu i Dyrektora Sądu;

ustawy

Systemu

podanie treści Raportu do publicznej wiadomości

Informatycznego

na stronie internetowej Sądu Rejonowego w

pierwszy do 31 marca
2021r.
kolejne co 4 lata

Suwałkach (BIP)

1

