PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM
ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r poz. 1062
ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami.
Nazwa podmiotu: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (dalej: Krajowa Szkoła)
Data sporządzenia: 17.12.2021
Dokument opracował: Koordynator dostępności – Anna Tabin

Realizujący
Lp.

Zakres działalności

zadania

Sposób realizacji

wynikające z art.

Termin

6 ustawy
Przygotowanie na stronie

1.

koordynator

Podjęcie działań mających na

styczeń –

internetowej Krajowej Szkoły

celu zawarcie i wykonanie

kwiecień

nagrania na temat zakresu

umowy dotyczącej

2022

działalności Krajowej Szkoły w

przygotowania nagrania na

polskim języku migowym

temat zakresu działalności
Krajowej Szkoły w polskim
języku migowym

Odpowiednie oznakowanie

2.

kierownik Działu

Ustawienie odpowiedniego

styczeń-

miejsc parkingowych dla osób Administracyjno-

znaku pionowego w Lublinie

maj 2022

niepełnosprawnych w

Gospodarczego w

oraz wymalowanie

Ośrodkach w Lublinie i Dębe

Lublinie oraz

odpowiednich miejsc w OS w

kierownik OS w

Dębe

Dębe
Zaopatrzenie Krajowej Szkoły
3.

koordynator

Podjęcie działań w celu

styczeń-

w urządzenia lub inne środki

wyposażenia Krajowej

czerwiec

techniczne do obsługi osób

Szkoły/zawarcia

2022

słabosłyszących

porozumienia w zakresie
dzierżawienia urządzeń lub
innych środków technicznych
do obsługi osób
słabosłyszących

4.

Kontrastowe oznakowanie

kierownicy

Wykonanie/odświeżenie

styczeń-

schodów we wszystkich

działów

kontrastowego oznakowania

kwiecień

budynkach Krajowej Szkoły

administracyjno-

schodów w Ośrodkach

2022

gospodarczych

Krajowej Szkoły w Krakowie,

oraz kierownik OS Lublinie i Dębe
w Dębe

5.

Zamontowanie dzwonków

kierownicy

Podjęcie działań

styczeń-

przywoławczych przy

działów

prowadzących do zakupu i

czerwiec

wejściach głównych do

administracyjno-

montażu odpowiednich

2022

budynków oraz

gospodarczych

urządzeń

zainstalowanie w toaletach

oraz kierownik OS

dla osób niepełnosprawnych

w Dębe

bezprzewodowych urządzeń
alarmowych (Dom Aplikanta i

koordynator

Ośrodek w Lublinie)
Uregulowanie obsługi

koordynator

interesantów ze szczególnymi

Przygotowanie odpowiedniej

styczeń-

procedury postępowania

czerwiec

potrzebami (zwłaszcza z
6.

2022

niepełnosprawnościami
ruchowymi) każdorazowo na
parterze budynków w
poszczególnych Ośrodkach

7.

Zaopatrzenie Krajowej Szkoły

kierownicy

Zakup noszy/koców

styczeń-

w profesjonalny sprzęt

działów

ewakuacyjnych

czerwiec

ewakuacyjny dla osób ze

administracyjno-

szczególnymi potrzebami

gospodarczych
oraz kierownik OS
w Dębe

2022

koordynator

8.

Organizowanie szkoleń

kierownicy

Przeprowadzenie szkoleń z

styczeń-

dotyczących pierwszej

działów

BHP dla pracowników i

grudzień

pomocy w zakresie

administracyjno-

aplikantów Krajowej Szkoły

2022

postępowania z osobami ze

gospodarczych

szczególnymi potrzebami na

oraz kierownik OS

wypadek ewakuacji

w Dębe

Podjęcie działań mających na

Realizacja

celu zapewnienie

w całym

Dział

dostępności osobom ze

okresie

a) architektonicznym,

Informatyczny (w

szczególnymi potrzebami

działania

b) cyfrowym,

zakresie

wynikającej z zapisów art. 6

c) informacyjno-

dostępności

ustawy o dostępności.

cyfrowej)

Bieżące dostosowywanie

koordynator
Wspieranie osób ze

koordynator

szczególnymi potrzebami w
dostępności w zakresie:

9.

komunikacyjnym

strony internetowej do
standardów WCAG 2.1.
Realizacja przyjętych

10.

koordynator

Zapoznanie pracowników

Realizacja

programów działania

Krajowej Szkoły z przyjętymi

w całym

dotyczących przystosowania

programami działania

okresie

obiektów do wymogów w

dotyczącymi przystosowania

działania

zakresie dostępności

obiektów do wymogów

architektonicznej, cyfrowej

w zakresie dostępności

i informacyjno-

architektonicznej, cyfrowej

komunikacyjnej dla osób

i informacyjno-

ze szczególnymi potrzebami

komunikacyjnej dla osób
ze szczególnymi potrzebami.
Wdrożenie w miarę
możliwości działań przyjętych
w programach działania,
dotyczących przystosowania

obiektów do wymogów
w zakresie dostępności
architektonicznej, cyfrowej
i informacyjnokomunikacyjnej dla osób
ze szczególnymi potrzebami.
Monitorowanie realizacji
przyjętych programów
działania.

