Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
w Sądzie Rejonowym w Siedlcach na rok 2021
Plan zapewniania dostępności określonej w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

DIAGNOZA
Działanie

Zalecenia do wdrożenia/Element planu

Budynek
Budynek przy ul. Szpitalnej 2

- Zapewnienie zdalnego dostępu do usługi tłumacza języka migowego

w Łosicach

- Zastosowanie środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących —
zakup pętli indukcyjnej
- Zapewnienie na stronie internetowej nagrania informacji o zakresie

Dostępność informacyjnokomunikacyjna

działalności Sądu w polskim języku migowym
Budynek przy ul.

- Zapewnienie zdalnego dostępu do usługi tłumacza języka migowego

Kazimierzowskiej 31A w

- Zastosowanie środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących —

Siedlcach

zakup pętli indukcyjnej
- Zapewnienie na stronie internetowej nagrania informacji o zakresie
działalności Sądu w polskim języku migowym

Działanie
Dostępność cyfrowa

Zalecenia do wdrożenia/ Element planu
Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej

1

HARMONOGRAM
DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA
Budynek

Element planu

Termin realizacji

Niezbędne działania

Osoba/jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi
tł umacza przez strony internetowe i aplikacje
•

Rozeznanie rynku, analiza ofert

dostępu do usługi

•

Podpisanie umowy z wykonawcą usługi

systemów

tłumacza języka

•

Wdrożenie usługi, przygotowanie stanowiska dla

informatycznych

Budynek przy ul.

Zapewnienie zdalnego

Szpitalnej 2 w
Łosicach

Kwiecień 2021 roku

osoby ze szczególnymi potrzebami do skorzystania z

migowego
Budynek przy ul;

usługi tłumacza

Kazimierzowskiej

•

- Administrator

- Kierownik Biura Obsługi
Interesanta

Odbiór usługi

31A w Siedlcach

Instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów
FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia
Budynek przy ul.

Zastosowanie środków Sierpień 2021 roku

•

Rozeznanie rynku, analiza ofert

- Informatyk

Szpitalnej 2 w

technicznych do

•

Podpisanie umowy z dostawcą

- Kierownik Biura Obsługi

obsługi osób

•

Przetestowanie urządzenia

słabosłyszących —

•

Odbiór sprzętu

Łosicach
Budynek przy ul.
- Kazimierzowskiej
31A w Siedlcach

zakup pętli indukcyjnej

Interesanta

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA
Budynek

Element planu

Niezbędne działania

Termin realizacji

Osoba/jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności — w postaci elektronicznego pliku
zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do
czytania
•

Rozeznanie rynku, analiza ofert

stronie internetowej

•

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą

nagrania informacji o

•

Weryfikacja nagrania

zakresie działalności

•

Odbiór usługi

Budynek przy ul.

Zapewnienie na

Szpitalnej 2 w
Łosicach
Budynek przy ul.
Kazimierzowskiej

Sierpień 2021 roku

Sądu w polskim języku
migowym

31A w Siedlcach
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- Oddział Administracyjny

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA
Element planu

Niezbędne działania

Termin realizacji

Osoba/jednostka odpowiedzialna za
wdrożenie

Zapewnienie dostępnośc cyfrowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych
•

Dostosowanie dokumentów
znajdujących się na stronie

ciąg
Działanie ciągłe

Weryfikacja dokumentów znajdujących się na stronie
internetowej pod kątem ich dostępności cyfrowej

internetowej Sądu do

•

Zamieszczanie informacji dostępnych cyfrowo

wymogów Ustawy

•

Przeszkolenie pracowników z zakresu tworzenia
dokumentów dostępnych cyfrowo

Data sporządzenia: 24.03.2021 r
Opracowała: Joanna Jabłońska
Zatwierdzono:

- Kierownik Oddziału
Administracyjnego

