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Pani Ewa Waligóra - Koordynator do spraw Dostępności w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

ul. Komitetu Obrony Robotników 23;

02-148 Warszawa

Tel. 22 500 3047

Tel. kom. 721960589

e-mail: ewa.waligora@strazgraniczna.pl

 

Pani Ewelina Łapanowska – zastępca koordynatora, doradca społeczny.

ul. Komitetu Obrony Robotników 23;

02-148 Warszawa

Tel. 22 500 3209

e-mail: ewelina.lapanowska@strazgraniczna.pl

 

Do zadań Koordynatora należy:

1. Koordynowanie i realizowanie zadań nałożonych przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej ,,ustawą o zapewnieniu
dostępności’’, a w szczególności:

zlecanie audytów dostępności oddziału w celu zdiagnozowania miejsc, w których należya.
zapewnić/poprawić dostępność,

analizę procedur funkcjonujących w oddziale w celu zapewnienia wygody korzystania osobomb.
ze szczególnymi potrzebami.

opiniowanie rozwiązań z zakresu dostępności,c.

wsparcie osób za szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonychd.



przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej,

przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy dostępności,e.

monitorowanie działania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie zapewnieniaf.
dostępności osobom za szczególnymi potrzebami;

2. Informowanie Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej o niezbędnych do
wykonania przez niego czynności, wymaganych przepisami ustawy o zapewnieniu dostępności;

3. Przygotowanie raportów i sprawozdań oraz innej dokumentacji, której przygotowanie jest
wymagane przepisami o zapewnieniu dostępności.

Pliki do pobrania

Deklaracja dostępności
28.12.2020 09:56
(pdf 418.09 KB)

Wyniki badania ankietowego
28.12.2020 09:57
(pdf 552.57 KB)

Plan działania
08.02.2021 10:38
(pdf 176.96 KB)

Raport o stanie zapewnienia dostępności
08.02.2022 14:58
(pdf 3.03 MB)

Informacja dot. wniosku o zapewnienie dostępności
10.06.2022 13:28
(docx 14.45 KB)

Informacja dot. wniosku o zapewnienie dostępności
10.06.2022 13:28
(pdf 205.21 KB)

Wniosek o zapewnienie dostępności
10.06.2022 13:28
(docx 18.84 KB)

Wniosek o zapewnienie dostępności
10.06.2022 13:28
(pdf 785.41 KB)
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Podmiot udostępniający informację:

Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Zdzienicki
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