PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W SĄDZIE REJONOWYM W OLECKU NA LATA 2021-2024
Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19.07 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U z
2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Lp.

Zalecenia/elementy planu
poaudytowe/analiza/
samoocena/konsultacje

Planowane działania celem zapewnienia
dostępności

Lokalizacja budynku/
pomieszczeń

Osoba/komórka
organizacyjna
odpowiedzialna
za wdrożenie

Planowany
termin
realizacji

Szacowany
koszt

1.

Wdrażanie rozwiązań/
zapewnienie wolnych od
barier poziomych
i pionowych przestrzeni
komunikacyjnych budynku

1. Wymiana oznaczeń na drzwiach do
pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie
ich brajlem
2. Instalacja systemów antypoślizgowych,
systemów fakturowych oznaczeń
nawierzchniowych

ul. Osiedle Siejnik I 18
ul. Sembrzyckiego 18

Oddział
Administracyjny

2023

5000 zł

2.

Wdrażanie rozwiązań
umożliwiających dostęp do
wszystkich pomieszczeń
Zapewnienie wstępu do
budynku osobie
korzystającej
z psa asystującego

Opracowanie zarządzeń/regulaminu

ul. Osiedle Siejnik I 18
ul. Sembrzyckiego 18

Oddział
Administracyjny

2021

0 zł

Opracowanie zarządzeń/regulaminu

ul. Osiedle Siejnik I 18
ul. Sembrzyckiego 18

Oddział
Administracyjny

2021

0 zł

3.

4.

Zapewnienie informacji na
temat rozkładu
pomieszczeń
w budynku sądu

Opracowanie informacji na temat rozkładu
pomieszczeń w budynku poprzez zakup
map dotykowo-barwnych i/lub nawigacji
wewnątrzbudynkowej oraz oznaczeń w
alfabecie Braille’a w budynku

ul. Osiedle Siejnik I 18

Oddział
Administracyjny

2022

5000 zł

5.

Dostosowanie procedury
ewakuacyjnej
uwzględniającej osoby
z niepełnosprawnościami

1. Wdrożenie Procedury ewakuacji osób
z niepełnosprawnościami
2. Realizacja szkoleń dla pracowników na
temat ewakuacji

ul. Osiedle Siejnik I 18
ul. Sembrzyckiego 18

Oddział
Administracyjny
/Inspektor BHP

2021

2000 zł

Lokalizacja budynku/
pomieszczeń

Osoba/komórka
organizacyjna
odpowiedzialna
za wdrożenie

Planowany
termin
realizacji

Szacowany
koszt

BOI ul. Osiedle Siejnik I
18
BOI ul. Osiedle Siejnik I
18
BOI ul. Osiedle Siejnik I
18

Oddział
Administracyjny
Oddział
Administracyjny
Oddział
Administracyjny

2022

1000 zł

2023

1000 zł

2024

1000 zł

www.olecko.sr.gov.pl

Informatyk

2021

0 zł

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA
Lp.

1.
2.
3.

4.

Zalecenia/elementy planu
poaudytowe/analiza/
samoocena/konsultacje

Planowane działania celem zapewnienia
dostępności

Zapewnienie dostępności
dla osób słabosłyszących
Zapewnienie obsługi osób
głuchoniewidomych
Zapewnienie obsługi
z wykorzystaniem
tłumacza języka migowego

Instalacja pętli indukcyjnej

Zapewnienie informacji
o zakresie działalności sądu

1. Opracowanie tekstu odczytywalnego
maszynowo – umieszczenie na stronie
internetowej
2. Opracowanie tekstu łatwego do
czytania i rozumienia (ETR) –
umieszczenie na stronie internetowej
3. Nagranie treści w polskim języku
migowym – umieszczenie na stronie
internetowej

Dostęp do tłumacza-przewodnika
Dostęp do zdalnego tłumacza polskiego
języka migowego online

5.

Zapewnienie, na wniosek
osoby ze szczególnymi
potrzebami, komunikacji
z podmiotem publicznym

Opracowanie procedur

ul. Osiedle Siejnik I 18,
ul. Sembrzyckiego 18

Oddział
Administracyjny

2021

0 zł

Osoba/komórka
organizacyjna
odpowiedzialna
za wdrożenie

Planowany
termin
realizacji

Szacowany
koszt

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA STRON INTERNETOWYCH
Lp.

Zalecenia/elementy planu
poaudytowe/analiza/
samoocena/konsultacje

1.

Zapewnienie dostępnych
dokumentów cyfrowych

2.

Zapewnienie dostępnych
dokumentów cyfrowych

3.

Zapewnienie dostępnych
multimediów

4.

Zapewnienie dostępnych
multimediów

Olecko, dnia 03 września 2021 r.

Planowane działania celem zapewnienia
dostępności

Adres www strony
internetowej

Dostosowanie wszystkich dokumentów
znajdujących się na stronie internetowej
Sądu Rejonowego w Olecku do wymagań
ustawy o dostępności cyfrowej (w tym
dostępność narzędzi kontaktowych,
dostępność nawigacji, dostępność
deklaracji dostępności, dostępność
dokumentów urzędowych, wzorów umów
lub wzorów innych dokumentów,
dostępność multimediów oraz informacji
o sytuacjach kryzysowych)
Szkolenie dla wszystkich pracowników
tworzących dokumenty cyfrowe

www.olecko.sr.gov.pl

Informatyk

Monitorowane na
bieżąco

0 zł

www.olecko.sr.gov.pl

2021

0 zł

Dodanie do wszystkich publikowanych
w serwisach internetowych filmów
napisów
Uzupełnienie materiałów multimedialnych
o audiodeskrypcję

www.olecko.sr.gov.pl

Informatyk/
wszyscy
pracownicy
Informatyk

2022

0 zł

www.olecko.sr.gov.pl

Informatyk

2023

0 zł

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Olecku
(-)
Elżbieta Gałaszewska

Prezes
Sądu Rejonowego w Olecku
(-)
Katarzyna Jakubowska

