Załącznik do zarządzenia nr 21/2020

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Kujawsko – Pomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Lp.
1.

Zakres działalności
Ocena:
- stanu obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, w
których znajduje się siedziba Kujawsko –
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy oraz
Delegatury w Toruniu i we Włocławku,
- usług świadczonych na rzecz klientów
zewnętrznych,
- danych upublicznionych na stronie
internetowej podmiotu, w tym w Biuletynie
Informacji Publicznej,
pod względem zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi
wymaganiami w zakresie dostępności
architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjnokomunikacyjnej.

Sposób realizacji
Nadzorowanie sporządzania oraz weryfikacja
treści deklaracji dostępności w Wojewódzkim
Inspektoracie Inspekcji Handlowej i podanie jej
do publicznej wiadomości w BIP

Opracowanie planu działania na rzecz poprawy
zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami.
Podanie do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej planu działania na rzecz
poprawy zapewnienia dostępności oraz danych
osoby wyznaczonej na koordynatora ds.
dostępności

Termin
23.09.2020 r.

30.09.2020 r.

Osoba
odpowiedzialna
Koordynator we
współpracy z
osobami
zatrudnionymi w
ramach
Wieloosobowego
samodzielnego
stanowiska do
spraw
informatycznych
Koordynator
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2.

Dokonanie analizy możliwości dostosowania
obiektów do zakresu minimalnych wymagań
służących zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami oraz ewentualnych
przeciwskazań ze względów technicznych
i prawnych

Zgromadzenie i weryfikacja posiadanych
danych w zakresie stwierdzonych istniejących
przeszkód
w dostępności dla osób ze szczególnymi
potrzebami oraz informacji dotyczących ich
usunięcia

3.

Zapewnienie dostępu alternatywnego

Zapewnienie osobom ze szczególnymi
potrzebami wsparcia technicznego
w tym z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii, kontaktu telefonicznego,
korespondencyjnego, wsparcia innej osoby

Realizacja w
całym okresie
działania
Koordynatora

Koordynator

4.

Monitorowanie działalności w zakresie
zapewnienia dostępności

Realizacja w
całym okresie
działania
Koordynatora

Koordynator

5.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami

Współpraca z naczelnikami wydziałów,
dyrektorami delegatur, osobami zajmującymi
samodzielne stanowiska oraz innymi
pracownikami, w szczególności obsługującymi
interesantów zewnętrznych
Działania mające na celu ułatwienie dostępu
architektonicznego, cyfrowego oraz
informacyjno-komunikacyjnego

6.

Sporządzenie raportu
o stanie zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami

30.10.2020 r.

Realizacja w
całym okresie
działania
Koordynatora
Co 4 lata, przy
Zatwierdzenie raportu przez Kujawsko –
czym pierwszy
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
raport należy
Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
podać do
wiadomości oraz
Podanie do publicznej wiadomości w Biuletynie przekazać
Informacji Publicznej
Wojewodzie w
terminie do 31
Przekazanie raportu Wojewodzie Kujawsko marca 2021 r.
Pomorskiemu

Koordynator

Koordynator

Koordynator
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7.

Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności
Monitorowanie zmian na stronie internetowej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Bydgoszczy

8.

Weryfikacja aktualności wykazu opublikowanego
przez ministra właściwego do spraw
informatyzacji w zakresie strony internetowej
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Bydgoszczy lub aplikacji mobilnych

Śledzenie publikacji na stronie internetowej
prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw informatyzacji

Do dnia 31 marca
każdego roku oraz
niezwłocznie, w
przypadku zmian
mogących mieć
wpływ na
dostępność
cyfrową

W terminie 30 dni
od dnia publikacji
wykazów, z
zastrzeżeniem, że
minister właściwy
do spraw
informatyzacji
publikuje wykazy
w terminie do dnia
30 kwietnia
każdego roku

Sporządziła:
Daria Nowak
Koordynator do spraw dostępności
Zatwierdzam:

Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Tomasz Sypniewski

Koordynator we
współpracy z
osobami
zatrudnionymi w
ramach
Wieloosobowego
samodzielnego
stanowiska do
spraw
informatycznych
Koordynator

