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Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

w Sądzie Rejonowym w Węgrowie na rok 2021 

Plan zapewniania dostępności określonej w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

DIAGNOZA 

Działanie Budynek Zalecenia do wdrożenia/Element planu 

Dostępność architektoniczna Budynek przy ul. 

Przemysłowej 20 

1. Montaż tablicy przyzywowej z oznaczeniami w alfabecie Braille'a oraz powiadomieniami 

głosowymi 

2. Montaż dotykowego planu tyflograficznego sądu 

3. Montaż nadklamkowych tabliczek tyflograficznych 

Dostępność informacyjno-

komunikacyjna 

1. Zakup usługi zdalnego dostępu do tłumacza PJM 

2. Zakup  pętli indukcyjnej do Biura Obsługi Interesanta 

3. Zapewnienie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Węgrowie 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 

 

Działanie Zalecenia do wdrożenia/ Element planu 

Dostępność cyfrowa  Dostosowanie dokumentów na stronie internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych 
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HARMONOGRAM 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Budynek Element planu Termin 

realizacji 

Niezbędne działania Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

za wdrożenie 

Instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp 

do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych 

Budynek przy ul. 

Przemysłowej 20 
Remont dwóch wind Czerwiec 

2021 rok 

1. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na: 

- wyposażenie wind w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi oraz 

numerze piętra tak, by komunikaty głosowe były dobrze słyszalne, 

- wyposażenie wszystkich paneli w informację w alfabecie Braille'a,  

- oznaczenie przycisku zero kontrastowym kolorem 

2. Rozeznanie rynku 

3. Wybór wykonawcy 

4. Realizacja i odbiór robót 

Sylwia Sobotka – 

Oddział 

Administracyjny 

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy 

Budynek przy ul. 

Przemysłowej 20 

1. Montaż 

dotykowego planu 

tyflograficznego sądu  

2.Montaż 

nadklamkowych 

tabliczek 

tyflograficznych  

Sierpień 

2021 rok 

1. Rozeznanie rynku 

2. Wybór wykonawcy 

3. Zamówienie dotykowego planu tyflograficznego Sądu Rejonowego w 

Węgrowie w postaci tablic informacyjnych 

4. Zamówienie i zamontowanie nadklamkowych tabliczek 

tyflograficznych służących niewidomym i słabowidzącym do orientacji 

w terenie 

Sylwia Sobotka – 

Oddział 

Administracyjny 
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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 

tłumacza przez strony internetowe i aplikacje 

Budynek przy ul. 

Przemysłowej 20 

Zakup usługi zdalnego dostępu 

do tłumacza polskiego języka 

migowego 

 

Maj  

2021 rok 

1. Rozeznanie rynku 

2. Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą, 

3. Wdrożenie usługi 

4. Przygotowanie stanowiska dla osoby ze szczególnymi potrzebami 

do korzystania z usługi tłumacza 

5. Przeprowadzenie testu i odbiór usługi 

Sylwia Sobotka – 

Oddział 

Administracyjny 

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. 

Przemysłowej 20 
Zakup pętli indukcyjnej do 

Biura Obsługi Interesanta. 

Kwiecień 

2021 rok 

1. Rozeznanie rynku 

2. Zakup urządzenia i odbiór 

3. Umieszczenie na stronie www informacji o posiadaniu pętli 

Sylwia Sobotka – 

Oddział 

Administracyjny 

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 
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DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA 

Budynek Element planu Termin 

realizacji 

Niezbędne działania Osoba/jednostka 

odpowiedzialna 

za wdrożenie 

Budynek przy ul. 

Przemysłowej 20 
Zapewnienie na stronie 

internetowej sądu informacji o 

zakresie jego działalności   

Czerwiec 

2021 rok 

1. Przygotowanie przez pracownika sądu informacji o zakresie 

działalności sądu w tekście odczytywalnym maszynowo i ETR 

2. Rozeznanie rynku na wykonanie informacji o zakresie działalności 

sądu w PJM 

3. Zlecenie utworzenia informacji 

4. Zamieszczenie na stronie internetowej powyższych informacji 

Jarosław Grzelak 

– Oddział 

Administracyjny 
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DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA 

Element planu Termin 

realizacji 

Niezbędne działania Osoba/jednostka 

odpowiedzialna za 

wdrożenie 

Zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

Dostosowanie dokumentów zamieszczanych 

na stronie internetowej sądu do wymogów 

ustawy o dostępności cyfrowej stron 

internetowych 

Działanie 

ciągłe 

 Przeszkolenie pracowników z tworzenia dostępnych 

dokumentów 

 Opracowanie dokumentów 

Jarosław Grzelak – Oddział 

Administracyjny 

Data sporządzenia: 24 marca 2021 r. 

Opracowała: Joanna Jabłońska 


