Plan działania ZGN Białołęka na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami na lata 2021-2022
Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062.) ustala się następujący plan działania na rzecz
poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
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Usunięcie błędów
i poprawa
funkcjonalności na
stronie www Zakładu
Dostosowanie
dokumentów
elektronicznych do
wymagań ustawy z dnia
4.04.2019 r.
o dostępności cyfrowej
stron internetowych
i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych
Zamieszczenie na
stronie internetowej
opisów alternatywnych
do zdjęć i grafik
Zamieszczenie na
stronie www Zakładu
informacji dotyczących
działalności podmiotu
w ETR i języku migowym
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z tłumaczem PJM
Barier
Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Zapewnienie informacji
 Skonsultowanie
Koordynator ds.
na temat rozkładu
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w budynku, co najmniej
i podmiotami mającymi
z urzędem
w sposób wizualny
swoją siedzibę w budynku
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i dotykowy lub głosowy
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Wzrost świadomości
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dostępności we
współpracy
z Referatem
organizacyjnokadrowym

Działanie
ciągłe

 Przygotowane wzoru
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 Opracowanie procedury
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 Umieszczenie formularzu
wniosku o zapewnienie
dostępności na stronie
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*uzależnione od posiadanych środków finansowych
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