
 

 

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej. 

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach zobowiązuje 

się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony 

internetowej www.popp-powiatrybnicki.pl  

Data publikacji: 20.01.2018r.  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2020 r. Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać 

stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z 

ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych 

poniżej. 

 Na stronie nie występują filmy. Linki –także te prowadzące do serwisów zewnętrznych –w 

zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w 

miarę możliwości. Pliki PDF, DOC itp. –redaktorzy starają się ograniczyć do minimum 

korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest 

poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę 

znaczników, czyli tagowanie). Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF 

użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje 

się na stronie Online OCR. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego 

rozwiązania prosimy o telefon do placówki w celu umówienia się na przeczytanie 

niedostępnego dokumentu. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację 

sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie 

internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.  

Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Artur Zawiasa e-mail: zawiasa@gazeta.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 504820447. Tą samą drogą można 

składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak 

zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać 

udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez 

odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby 

zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz 

sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą 

alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób 

przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli 

dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym 

wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może 

być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności 

cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób 

dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania 

zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący 

żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po 
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wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna:  

Zajęcia w POPP odbywają się w szkołach w Powiecie Rybnickim. Zatem dostępność do 

budynków jest różna, czasem do wejścia prowadzą schody a czasem nie ma żadnych 

ograniczeń. W niektórych budynkach przy wejściu znajduje się podjazd dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. 

Wszystkie budynki posiadają wyjścia ewakuacyjne. Budynki nie posiadają wind. Na terenie 

szkół znajdują się parkingi dla samochodów osobowych.  Do budynków można wejść z psem 

asystującym i psem przewodnikiem. 

 Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach nie ma 

możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 


