
Plan działania 

na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku 

 

Na podstawie art. 6 w zw. z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), ustala się 

następujący plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku. 

 
Planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań na rzecz dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

I. Dostępność architektoniczna 

Zakres działania 

Ułatwienie wejścia i poruszania się po budynku Sądu osobom niedowidzącym. 

Sposób realizacji 

Kontrastowe oznaczenie stopni schodów wejściowych do budynku Sądu. 

Kontrastowe oznaczenie wewnętrznych drzwi automatycznych prowadzących do głównego 

wejścia budynku Sądu. 

Zainstalowanie podestu z planem tyflograficznym. 

Zainstalowanie tabliczek z nazwami pomieszczeń w języku braille’a. 

Termin realizacji 

2022 r. – zrealizowane 

 
Zakres działania 

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w 

inny sposób. 

Sposób realizacji 

Opracowanie procedur ewakuacyjnych i przeszkolenie pracowników. 

Termin realizacji 

2022 r. – zrealizowane 

Sposób realizacji 

Zakup krzesełka ewakuacyjnego. 

Termin realizacji 

2023 r. 

 

 



II. Dostępność cyfrowa 

 
Zakres działania 

Zapewnienie dostępności deklaracji dostępności. 

Sposób realizacji 

Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności. 

Termin realizacji 

W terminie do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona 

internetowa podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową. 

 
Zakres działania 

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej w systemie WCAG 2.1. 

Sposób realizacji 

Wdrożenie zaleceń zawartych w poaudytowej ocenie dostępności systemu Biuletynu 

Informacji Publicznej, w tym zmiana szaty graficznej strony. 

Monitoring dostępności informacji zamieszczanych w BIP. 

Termin realizacji 

Do końca 2021 r. - zrealizowane 

Bieżące monitorowanie. 

 

III. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

 
Zakres działania 

Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności WSA w Białymstoku – 

w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszyno, nagrania treści 

w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. 

Sposób realizacji 

Przygotowanie i zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej filmu na temat 

działalności WSA w Białymstoku z nagraniem w polskim języku migowym (PJM). 

Termin realizacji 

Do końca 2021 r. – zrealizowane 

 
Zakres działania 

Zapewnienie dostępności punktów obsługi interesanta (informacja sądowa, biuro podawcze, 

kasa) oraz sal rozpraw znajdujących się na parterze Sądu osobom niedosłyszącym i 

niesłyszącym.  

Sposób realizacji 

Zainstalowanie przenośnej pętli indukcyjnej w punkcie informacji sądowej (czytelni akt).  



Termin realizacji 

Do końca 2022 r. – zrealizowane 

 

Zakres działania 

Zwiększenie czytelności wokandy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. 

Sposób realizacji 

Przygotowywanie wokandy w formie papierowej z czcionką bezszeryfową w rozmiarze co 

najmniej 14 punktów. 

Montaż elektronicznych ekranów (e-wokand). 

Termin realizacji 

2023 r. 

 
Zakres działania 

Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z Sądem. 

Sposób realizacji 

W formie określonej we wniosku. 

Termin realizacji 

Na bieżąco. 

 

IV. Dostęp alternatywny 

W indywidulanych przypadkach, w których ze względów technicznych lub prawnych 

zapewnienie dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami nie jest możliwe Wojewódzki 

Sąd Administracyjny zapewnia dostęp alternatywny, który polega na zapewnieniu wsparcia 

osobie ze szczególnymi potrzebami przez pracownika Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Białymstoku. 

 

Informacji na ten temat udziela: 

Koordynator ds. dostępności w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku 

p. Łukasz Ruciński tel. 85 6784039, e-mail: lrucinski@bialystok.wsa.gov.pl. 

 

Data aktualizacji planu: 5 stycznia 2023 r., wersja 1.2. 

Sporządził: 

Koordynator ds. dostępności 

Łukasz Ruciński 

 

Zatwierdzili: 

Dyrektor – Joanna Warakomska                             Prezes – sędzia NSA Wojciech Stachurski 


