Plan poprawy dostępności

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.
U. 2020 r. poz. 1062), zwana dalej „Ustawą”, ma służyd poprawie warunków życia i funkcjonowania
obywateli, zwłaszcza tych ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
podeszłego wieku czy choroby. Osoby te mogą mied utrudniony dostęp do korzystania z usług
podmiotu publicznego z powodu barier architektonicznych, cyfrowych czy informacyjnokomunikacyjnych. Kluczowym jest zmiana podejścia do obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami i
podejmowanie działao, przez podmioty publiczne, na rzecz eliminacji występujących barier. Temu
służyd ma realizacja zapisów Ustawy.
Rozwiązania zapisane w Ustawie wypełniają zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.). Tym
samym zobowiązują do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do
obiektów/budynków na równi z innymi obywatelami. Zapisy Ustawy wychodzą jednak znacznie
szerzej, zobowiązując podmioty publiczne do zapewnienia dostępności również w zakresie cyfrowym
czy informacyjno-komunikacyjnym.

Jednostka prowadzi szereg działao, które są odpowiedzią na potrzeby jego interesariuszy, w tym osób
ze szczególnymi potrzebami. Mając na względzie misję publiczną urzędu, do grona jego interesariuszy
należą przedstawiciele różnych środowisk. Są to zarówno klienci urzędu, pracownicy, partnerzy
społeczno-gospodarczy, konsultanci, doradcy jak również uczestnicy spotkao i konferencji.
W związku z powyższym, w celu poprawy dostępności osób ze szczególnymi potrzebami, w obszarze
dostępności architektonicznej planuje się wykonad:

1)
2)
3)
4)

oznaczyd drzwi wejściowe literami,
wprowadzid jednolity system oznaczenia pokoi;
wyróżnienie początku i kooca wszystkich biegów schodowych;
wydzielenie miejsca parkingowego wolnego od samochodów, zlokalizowanego bezpośrednio
przy drodze prowadzącej do punktu zbiórki podczas ewakuacji,

W obszarze dostępności cyfrowej, strony internetowe Jednostki powinny byd zgodne z Wytycznymi
dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0). Planuje się wprowadzenie następujących
ułatwieo:
1)
2)
3)
4)

nawigowanie po stronie bez użycia myszki;
opisy alternatywne grafik i zdjęd;
możliwośd powiększania strony, zwiększenia kontrastu;
uwzględnienie napisów oraz opisów treści filmów udostępnianych na stronie w odrębnym
pliku;
5) wyznaczenie osoby lub osób w każdej komórce organizacyjnej, które będą czuwały nad
dostosowaniem dokumentów elektronicznych, aby zapewniały one wymagania dostępności

cyfrowej – były odczytywane przez programy, czytniki, z których korzystają osoby z
niepełnosprawnością wzroku;
6) na stronach internetowych znajdują się deklaracje dostępności.

Monitoring realizacji Planu prowadzony będzie przez Koordynatora do spraw dostępności. W ramach
procesu monitoringu, Koordynator ds. dostępności, do 1 marca każdego roku, przygotuje
sprawozdanie z realizacji planu działania za rok poprzedni. Roczne raporty z realizacji Planu będą
zatwierdzane przez Dyrektora Jednostki. Na podstawie przygotowanego raportu rocznego,
Koordynator ds. dostępności może formułowad wnioski w zakresie stanu realizacji działao
wynikających z przyjętego planu i kierowad je do właściwych komórek organizacyjnych.

