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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI
Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zakres działalności

Realizujący
zadania
wynikające z
art. 6 ustawy

1.

Powołanie osób do zapewnienia wsparcia
osobom ze szczególnymi potrzebami –
koordynatorów ds. dostępności

Wydział
Prawno –
Organizacyjny,
ŚWIIH

2.

Wstępna analiza stanu zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami, z uwzględnieniem dostępu
alternatywnego

Koordynatorzy
ds.
dostępności;
Informatyk
WIIH

Lp.

Sporządzenie planu działania na rzecz
3. poprawy zapewnienia dostępności osobom ze

szczególnymi potrzebami.

•
•
•

Sposób realizacji,
Zalecenia do wdrożenia,
Rozwiązanie alternatywne

•

•

wyznaczenie koordynatorów ds. dostępności

Termin
realizacji

30.09.2020

dokonanie samooceny w zakresie dostępności
cyfrowej, architektonicznej, informacyjno komunikacyjnej,
• sporządzenie deklaracji dostępności

15.10.2020

Koordynatorzy
Opracowanie planu działania i przekazanie do
ds.
zatwierdzenia przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
dostępności
Inspektora Inspekcji Handlowej

30.11.2020

2

• dokonanie analizy stanu obecnego,
• zapewnienie wolnej od barier przestrzeni
korytarza w którym siedzibę ma WIIH w Kielcach
• zapewnienie dostępu do pokoi biurowych a w
szczególności do sekretariatu,
Realizacja na
• zapewnienie informacji na temat rozkładu
bieżąco
pomieszczeń w co najmniej jednej z form:
wizualnej, dotykowej lub głosowej,
• zapewnienie wejścia do budynku osobie
korzystającej z psa asystującego,
• zapewnienie możliwości ewakuacji osób ze
szczególnymi potrzebami

Dokonanie oceny w zakresie dostępności
architektonicznej oraz w razie potrzeby
Koordynatorzy
opracowanie i wdrażanie niezbędnych zmian
4.
ds.
mających na celu zapewnienie minimalnych
dostępności
wymagań w zakresie dostępności
architektonicznej

Dokonanie samooceny w zakresie dostępności Koordynatorzy
cyfrowej oraz w razie potrzeby opracowanie i
ds.
5. wdrażanie niezbędnych zmian mających na
dostępności;
celu zapewnienie minimalnych wymagań w
Informatyk
zakresie dostępności cyfrowej
WIIH
•
Dokonanie samooceny w zakresie dostępności
Koordynatorzy
informacyjno - komunikacyjnej oraz w razie
ds.
potrzeby opracowanie i wdrażanie niezbędnych
6.
dostępności;
zmian mających na celu zapewnienie
Informatyk
minimalnych wymagań w zakresie dostępności
WIIH
komunikacyjnej

•
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• dokonanie analizy stanu obecnego,
• dostosowanie strony WIIH w Kielcach do
Realizacja na
wymagań określonych w ustawie z dnia 4
bieżąco
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych
• dokonanie analizy stanu obecnego,
zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków
wspierających komunikowanie się, poprzez
zapewnienie dostępności osoby asystującej
posługującej się językiem migowym, we
Realizacja na
wcześniej ustalonym terminie,
bieżąco
umieszczanie na stronie internetowej wszystkich
wymaganych dokumentów elementów w formie
umożliwiającej odczytanie

Zapewnienie dostępu alternatywnego w
przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, Koordynatorzy
Rozpatrywanie spraw indywidualnie i ustalanie działania Realizacja na
7. technicznych lub prawnych, Urząd nie będzie w
ds.
w zależności od potrzeb
bieżąco
stanie zapewnić dostępności osobie ze
dostępności
szczególnymi potrzebami

8.

Koordynator
Przygotowywanie, przesłanie do Wojewody i
ds.
zamieszczanie na stronie internetowej WIIH w
dostępności;
Kielcach raportu o zapewnieniu dostępności
Informatyk
osobom ze szczególnymi potrzebami
WIIH

Wykonanie raportu
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31.03.2021

