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Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami 

na lata 2020 – 2021 
 

Działając na podstawie art. 14 ust. 5 w zw.  z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1696) Koordynator ds. dostępności w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli niniejszym przedstawia plan działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w  Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli  

 

Zakres tematyczny oraz terminy realizacji 

Lp. Planowane działania Sposób realizacji Osoba/Komórka 

organizacyjna 

odpowiedzialna za 

realizację 

Termin realizacji 

1.  Przekazanie do publicznej 

wiadomości danych 

Koordynatora ds. dostępności 

1. Zamieszczenie na stronie Internetowej 

Sądu (BIP) danych kontaktowych; 

2. Dokonanie zgłoszenia. 

Kierownik Oddziału 

Administracyjnego 

wrzesień 2020 r. 

2.  

 

Sporządzenie planu działania 
na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami na 
lata 2020 – 2021. 

Opracowanie planu działania, przekazanie do 
zatwierdzenia przez Prezesa i Dyrektora Sądu 
Rejonowego  
 

Koordynator ds. 
dostępności 

 

grudzień 2020 r. 
 

3.  Szkolenia dla Koordynatora ds. 
dostępności oraz Członków 
Zespołu ds. dostępności 
cyfrowej 

Zapewnienie Koordynatorom możliwości szkoleń 
z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy z 
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Oddział Administracyjny w całym okresie działania 



4.  Ocena i analiza stanu budynku i 
pomieszczeń Sądu Rejonowego 
w Stalowej Woli pod względem 
dostosowania do potrzeb osób 
ze szczególnymi potrzebami 
wynikającymi z ustawy z dnia 
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

1. Analiza stanu budynku oraz pomieszczeń 
Sądu Rejonowego w Stalowej Woli; 

2. Ewentualne oszacowanie kosztów prac i 
usług w zakresie możliwości 
przystosowania budynku oraz 
pomieszczeń Sądu Rejonowego w 
Stalowej Woli w celu zapewnienia 
minimalnych wymagań dotyczących 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 
 

Dyrektor Sądu 
Rejonowego w Stalowej 
Woli, Koordynator ds. 
dostępności, Główny 

Księgowy. 

luty 2021 r. 

5.  Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami w 
zakresie dostępności cyfrowej, 
informacyjno – komunikacyjnej 
oraz architektonicznej. 
 

Podanie do publicznej wiadomości na 
stronie Internetowej Sądu Rejonowego w 
Stalowej Woli informacji adresowych  i 
kontaktowych podmiotów wspierających 
osoby ze szczególnymi potrzebami. 

Kierownik Oddziału 
Administracyjnego, 

Koordynator ds. 
dostępności. 

w całym okresie działania 

6.  Wdrożenie działań mających na 
celu zapewnienie dostępności 
cyfrowej oraz informacyjno- 
komunikacyjnej Sądu 
(ewentualne zapewnienie 
dostępu alternatywnego). 

Opracowanie wytycznych dla 
pracowników Sądu w zakresie 
zapewnienia dostępności cyfrowej oraz 
komunikacyjno–informacyjnej w 
prowadzonych działaniach związanych 
m.in.  z informacjami zamieszczanymi na 
stronie internetowej Sądu, organizacją 
rozpraw, przygotowaniem 
dokumentów/ogłoszeń.  

Koordynator ds. 
dostępności, Zespół ds. 
dostępności cyfrowej. 

marzec 2021 r. 

7.  Ocena i analiza stanu 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie 
dostępności cyfrowej. 

1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy 
pod kątem zgodności prowadzonej przez 
Sąd strony internetowej  z wymaganiami 
określonymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 
2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych  (dz. U. z 2019 r., 

Koordynator ds. 
dostępności, Zespół ds. 
dostępności cyfrowej. 

marzec 2021 r.  



poz. 848). 
2. Ewentualne oszacowanie kosztów usług 

w zakresie przystosowania strony 
internetowej Sądu w celu zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie dostępności 
cyfrowej. 
 

8.  Sporządzenie raportu o stanie 
zapewnienia dostępności 
osobom, ze szczególnymi 
potrzebami zgodnie z art. 11 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1696). 

1. Przekazanie sporządzonego raportu do 
zatwierdzenia przez Prezesa i Dyrektora 
Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. 

2. Podanie treści raportu do publicznej 
wiadomości na stronie BIP Sądu 
Rejonowego w Stalowej Woli 

Koordynator ds. 
dostępności 

marzec 2021 r. 

 


