Plan działania
na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim
Stosownie do przepisów art. 14, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696,
z późn. zm.), ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.
1. Przeprowadzenie przez koordynatorów ds. dostępności oględzin obiektów
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 1 pod kątem dostosowania do potrzeb
osób ze szczególnymi potrzebami określonymi w przepisach ustawy 2.
Termin realizacji do 31 lipca 2020 roku.
2. Dokonanie przez koordynatorów analizy funkcjonującej dostępności w budynkach
ŚUW i opracowanie propozycji zmian w zakresie:
- architektonicznym,
- cyfrowym,
- informacyjno – komunikacyjnym.
Termin realizacji do 31 września 2020 roku.
4. Zamieszczenie na stronie internetowej – BIP, informacji o danych adresowych
i kontaktowych

osób

i

podmiotów

zapewniających

wsparcie

osobom

ze szczególnymi potrzebami.
Termin realizacji do 31 sierpnia 2020 roku.
5. Dokonanie analizy sytuacji, a w razie konieczności opracowanie i wdrażanie
niezbędnych zmian mających na celu zapewnienie minimalnych wymagań
w zakresie dostępności w siedzibie ŚUW, określonych w art. 6 ustawy,
we wszystkich trzech obszarach:
a. Dostępność architektoniczna:

Zwanego dalej ŚUW lub Urząd.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019
r. poz. 1696, z późn. zm.); zwana dalej ustawą.
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- zapewnić wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne
budynków,
- zapewnić dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych w budynku,
- zapewnić informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej
w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
- zapewnić wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
- zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposób.
b.

Dostępność cyfrowa:

- obowiązek przestrzegania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
c.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna:

- obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się , o których
mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych
środkach komunikowania się (poczta elektroniczna, SMS, MMS, strony
internetowe), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi
tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
- 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,
- zapewnienie na stronie internetowej ŚUW informacji o zakresie działalności –
w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo,
nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do
czytania (ETR),
- zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji
z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
Termin realizacji do 31 września 2021 roku.
6. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych,
technicznych lub prawnych, Urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie
ze szczególnymi potrzebami.
Termin realizacji – bieżące monitorowanie.

7. Przygotowywanie i zamieszczanie na stronie BIP i przesłanie do ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego raportów w zakresie;
-

informacji o spełnianiu przez dany podmiot minimalnych wymagań, których mowa
w art. 6 ustawy,

-

w przypadku zapewnienia dostępu alternatywnego – analizę uzasadniającą brak
zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami.
Termin realizacji do 31 marca roku następującego po tym, którego dotyczy raport.

8. Przekazanie do podmiotów, wymienionych w ust 4 pkt 2 ustawy, z terenu
Województwa

Świętokrzyskiego,

pisma

przypominającego

o

konieczności

przesłania raportów o stanie zapewnienia dostępności.
Termin realizacji do 1 marca następnego roku.
9. Przygotowanie zbiorczego raportu od w/w podmiotów i przesłanie go do ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego.
Termin realizacji do 31 marca roku następującego po tym, którego dotyczy raport.

