Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim na lata 2022-2025
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020, poz. 1062)
w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim ustala się poniższy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami na lata 2022-2025

DIAGNOZA
Działanie

Zalecenia do wdrożenia/Element planu

Dostępność architektoniczna

1. Obniżenie włączników oświetlenia w toaletach oraz pomieszczeniach socjalnych
2. Obniżenie domofonów znajdujących się przy wejściu głównym, przy wejściu do Oddziału Administracyjnego oraz dzwonka
przy wejściu głównym
3. Montaż tablic informacyjnych
4. Zapewnienie kontrastowego opisu na taflach drzwi szklanych wewnętrznych w części ogólnodostępnej, drzwi
wejściowych głównych oraz drzwi wind osobowych
5. Montaż kontrastowej tablicy informacyjnej na ścianie głównego holu

Dostępność
informacyjno-komunikacyjna

1. Zapewnienie zdalnej usługi tłumacza PJM
2. Stworzenie zapisów dotyczących przebywania na terenie budynku sądu psa asystującego, psa przewodnika

Dostępność cyfrowa

Pozostałe działania

1. Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej sądu do wymogów
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
2. Aktualizacja deklaracji dostępności strony internetowej sądu
1. Realizacja art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
2. Wzrost świadomości pracowników sądu na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz prawidłowych zachowań w
kontakcie z osobami z niepełnosprawnością
1

HARMONOGRAM

Lp.

Element planu

Termin
realizacji

Niezbędne działania

Osoba / jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1.

Obniżenie włączników oświetlenia w toaletach
oraz pomieszczeniach socjalnych.

20222024






2.

3.

4.

Obniżenie domofonów znajdujących się przy
wejściu głównym, przy wejściu do Oddziału
Administracyjnego oraz dzwonka przy wejściu
głównym.

Montaż tablic informacyjnych

Zapewnienie kontrastowego opisu na taflach
drzwi szklanych wewnętrznych w części
ogólnodostępnej, drzwi wejściowych głównych
oraz drzwi wind osobowych




Rozeznanie rynku
Konieczność zmniejszenia wysokości montażu włączników
Oddział
do wysokości 80-120 cm. (obecnie znajdują się na
Administracyjny
wysokości 140 cm)
Realizacja i odbiór robót

Oddział
Administracyjny



Rozeznanie rynku
Konieczność zmniejszenia wysokości montażu
domofonów i dzwonków do wysokości 80-120 cm.
(obecnie znajdują się na wysokości 140-150 cm)
Realizacja robót i odbiór

20222024





Rozeznanie rynku
Przygotowanie postępowania
Realizacja robót i odbiór

Oddział
Administracyjny

2024





Rozeznanie rynku
Przygotowanie postępowania
Realizacja robót i odbiór

Oddział
Administracyjny

20222024
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5.

Montaż kontrastowej tablicy informacyjnej na
ścianie głównego hol.

2024





Rozeznanie rynku
Przygotowanie postępowania
Realizacja robót i odbiór

Oddział
Administracyjny

Umożliwienie korzystania z tłumacza języka migowego
on-line

Oddział
Administracyjny

Opracowanie regulaminu.

Oddział
Administracyjny

Administrator Systemu
Informatycznego,
Informatyk

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA
1.

Zapewnienie zdalnej usługi tłumacza PJM

Działanie 
ciągłe

2.

Stworzenie zapisów dotyczących przebywania na
terenie budynku sądu psa asystującego, psa
przewodnika

2022



DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

1.

2.

Dostosowanie wszystkich dokumentów
elektronicznych umieszczonych na stronie
internetowej sądu do wymogów ustawy z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych

Działanie 
ciągłe

Zamieszczanie na stronie internetowej sądu treści
dostępnych cyfrowo

Aktualizacja deklaracji dostępności strony
internetowej sądu

Działanie 
ciągłe

Aktualizacja deklaracji dostępności w terminach zgodnych Administrator Systemu
Informatycznego,
z ustawą
Oddział
Administracyjny

Działanie 
ciągłe

Stosowanie odpowiednich zapisów przy zawieraniu umów Oddział
Administracyjny

POZOSTAŁE DZIAŁANIA
1.

Realizacja art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
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2.

Wzrost świadomości pracowników sądu na temat
różnych rodzajów niepełnosprawności oraz
prawidłowych zachowań w kontakcie z osobami
z niepełnosprawnością

Działanie 
ciągłe

Zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach

Na oryginale właściwe podpisy
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Oddział
Administracyjny

