
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu na lata 2022-2025 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020, poz. 1062)  

w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu ustala się poniższy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami na lata 2022-2025 

DIAGNOZA 

Działanie Zalecenia do wdrożenia/Element planu 

Dostępność architektoniczna 1. Montaż kontrastowych nakładek na pierwszym i ostatnim stopniu schodów 

2. Remont budynku uwzględniający dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych 

Dostępność informacyjno-

komunikacyjna 

1. Wykonanie tablicy tyflograficznej 

2. Informacja o zakresie działalności sądu w języku migowym i łatwym do czytania 

Dostępność cyfrowa  1. Dostosowanie strony oraz wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej 

2. Aktualizacja deklaracji dostępności strony internetowej sądu 

 

 

  



HARMONOGRAM 

Lp. Element planu Termin 

realizacji 

Niezbędne działania Osoba/jednostka 

odpowiedzialna za 

wdrożenie 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

1. Montaż kontrastowych nakładek 

na pierwszym i ostatnim stopniu 

schodów. 

2022 Przeprowadzenie rozpoznania rynku w zakresie zakupu nakładek na stopnie 

schodów. Zakup i montaż nakładek na schody. 

Oddział Gospodarczy 

Sądu Okręgowego w 

Radomiu 

2. Remont budynku uwzględniający 

dostosowanie łazienek dla osób 

niepełnosprawnych. 

2024 Przeprowadzenie postepowania na wybór wykonawcy (biuro projektów) na 

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przeprowadzenie postępowania 

przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wykonanie 

remontu budynku wraz z jego dostosowaniem. 

Oddział Inwestycji 

Remontów 

Sądu Okręgowego w 

Radomiu 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA 

1. Wykonanie tablicy tyflograficznej 2023 Przeprowadzenie rozpoznania rynku w zakresie wykonania tablicy 

tyflograficznej  

Zakup i montaż wykonanej tablicy 

Oddział Gospodarczy  

Sądu Okręgowego w 

Radomiu 

2. Informacja o zakresie działalności 

sądu w języku migowym i łatwym 

do czytania ETR 

2022 Zlecenie wykonania informacji o zakresie działalności sądu w języku migowym 

Przygotowanie przez pracownika sądu informacji o zakresie działalności 

Zamieszczenie powyższych informacji na stronie internetowej sądu 

Oddział Gospodarczy  

Sądu Okręgowego w 

Radomiu 

Samodzielna Sekcja 

Administracyjna Sądu 

Rejonowego w 

Szydłowcu 



Lp. Element planu Termin 

realizacji 

Niezbędne działania Osoba/jednostka 

odpowiedzialna za 

wdrożenie 

Informatyk Sądu 

Rejonowego w 

Przysusze 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA 

1. Dostosowanie treści strony do 

wymogów ustawy 

Działanie 

ciągłe 

Przeszkolenie pracowników z tworzenia dostępnych dokumentów 

Zamieszczanie treści dostępnych cyfrowo 

Informatyk Sądu 

Rejonowego w 

Przysusze 

2. Aktualizacja deklaracji 

dostępności strony internetowej 

sądu 

Działanie 

ciągłe 

Aktualizacja deklaracji dostępności w terminach zgodnych z ustawą o 

dostępności cyfrowej stron internetowych 

Informatyk Sądu 

Rejonowego w 

Przysusze 

 

Na oryginale właściwe podpisy 

 

 


