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Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
w Sądzie Rejonowym w Garwolinie 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 informacyjno-
komunikacyjna 

Budynek przy ul. 
Aleja Legionów 46 1. Przeszkolenie pracowników mających bezpośredni kontakt z interesantem z obsługi 

osób ze szczególnymi potrzebami 
2. Przygotowanie informacji o zakresie działalności Sądu 

 
Działanie Zalecenia do wdrożenia/ Element planu 

Dostępność cyfrowa  
 Dostosowanie dokumentów udostępnianych na stronie internetowej sądu do wymogów ustawy   
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HARMONOGRAM 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA 

Budynek Element planu Termin 
realizacji 

Niezbędne działania 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 

Budynek przy ul. 
Aleja Legionów 46 

Przygotowanie informacji  
o zakresie działalności Sądu 

Maj 2021 roku • Zlecenie sporządzenia informacji w postaci 
elektronicznego pliku zawierającego nagrania 
treści w polskim języku migowym 

• Przygotowanie informacji w tekście łatwym do 
czytania 

• Zamieszczenie na stronie internetowej Sądu 
powyższych informacji 

Oddział Administracyjny 

Zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym 
wniosku 

Budynek przy ul. 
Aleja Legionów 46 

Szkolenie pracowników Czerwiec 2021 
roku 

• Przeszkolenie pracowników mających 
bezpośredni kontakt z interesantem z obsługi 
osób ze szczególnymi potrzebami 

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 
udostępnianych na stronie 
internetowej sądu do 
wymogów ustawy 

Działanie 
ciągłe 

1. Przeszkolenie pracowników z zakresu tworzenia dokumentów dostępnych 
2. Zobowiązanie pracowników do zamieszczania dokumentów zgodnie z wymogami 
ustawowymi 

Oddział 
Administracyjny 

Data sporządzenia: 24 marca 2021 r. 
Opracowała: Joanna Jabłońska 
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