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Deklaracja dostpnoci
Powiatowy Urzd Pracy w Dbrowie Górniczej zobowizuje si zapewni dostpno swojej strony internetowej
zgodnie z ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostpnoci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych. Owiadczenie w sprawie dostpnoci ma zastosowanie do https://dabrowagornicza.
praca.gov.pl/ strony internetowej Powiatowego Urzdu Pracy w Dbrowie Górniczej.
Data publikacji strony internetowej: 2015-02-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-01.
Strona internetowa jest czciowo zgodna z ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostpnoci cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodnoci lub wycze
wymienionych poniej.
filmy zostay opublikowane przed wejciem w ycie ustawy o dostpnoci cyfrowej,
filmy nie posiadaj napisów dla osób guchych,
formularz kontaktowy nie posiada dowizanych etykiet tekstowych.
mapy s wyczone z obowizku zapewniania dostpnoci.
Owiadczenie sporzdzono dnia: 2020-01-13. Deklaracj sporzdzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostpnoci strony internetowej prosimy o kontakt: Pan Hubert Gola, Pan
Adrian Duda informatyka@pup-dg.pl , tel. 32 262 37 39 wew. 230. T sam drog mona skada wnioski o
udostpnienie informacji niedostpnej oraz skada skargi na brak zapewnienia dostpnoci.
Kady ma prawo do wystpienia z daniem zapewnienia dostpnoci cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub jakiego ich elementu. Mona take zada udostpnienia informacji za pomoc alternatywnego
sposobu dostpu, na przykad przez odczytanie niedostpnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartoci
filmu bez audiodeskrypcji itp. danie powinno zawiera dane osoby zgaszajcej danie, wskazanie, o któr
stron internetow chodzi oraz sposób kontaktu. Jeeli osoba dajca zgasza potrzeb otrzymania informacji za
pomoc alternatywnego sposobu dostpu, powinna take okreli dogodny dla niej sposób przedstawienia tej
informacji.
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Podmiot publiczny zrealizuje danie niezwocznie, nie póniej ni w cigu 7 dni od dnia wystpienia z daniem.
Jeeli dotrzymanie tego terminu nie jest moliwe, podmiot publiczny niezwocznie informuje o tym
wnoszcego danie, kiedy realizacja dania bdzie moliwa, przy czym termin ten nie moe by duszy ni 2
miesice od dnia wystpienia z daniem. Jeeli zapewnienie dostpnoci cyfrowej nie jest moliwe, podmiot
publiczny moe zaproponowa alternatywny sposób dostpu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji dania zapewnienia dostpnoci lub
alternatywnego sposobu dostpu do informacji, wnoszcy danie mone zoy skarg w sprawie zapewniana
dostpnoci cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyej procedury
mona take zoy wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostpno architektoniczna
Opis dostpnoci wejcia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Budynek, w którym znajduje si siedziba Powiatowego Urzdu Pracy, znajduje si przy ul. Jana III
Sobieskiego 12 w Dbrowie Górniczej. Dojazd do budynku oraz wejcie gówne znajduj si od strony ul.
Moniuszki. Nawierzchnia przed wejciem gównym jest utwardzona i wypaszczona. Wejcie do budynku
Urzdu posiada jeden stopie oraz podjazd odpowiedni dla osób niepenosprawnych. Przed wejciem
gównym znajduje si dzwonek przywoawczy, z którego w razie potrzeby moe skorzysta osoba
niepenosprawna w celu wezwania pomocy pracownika Urzdu. Budynek bdcy siedzib Urzdu jest
budynkiem dwukondygnacyjnym.
Opis dostpnoci korytarzy, schodów i wind.
W budynku Powiatowego Urzdu Pracy w Dbrowie Górniczej nie ma windy. Dla osób na wózkach
dostpne s tylko pomieszczenia na parterze. Na schodach zamontowane s porcze. W budynku brak toalety
dla osób niepenosprawnych.
W razie koniecznoci zaatwienia sprawy przez osob z niepenosprawnoci ruchow w pomieszczeniach
znajdujcych si na I pitrze Urzdu, na wniosek klienta istnieje moliwo obsugi na parterze budynku.
Opis dostosowa, na przykad pochylni, platform, informacji gosowych, ptlach indukcyjnych.
W Urzdzie brak ptli indukcyjnej. Dla osób na wózkach dostpne s tylko pomieszczenia na parterze. Na
schodach zamontowane s porcze. W budynku nie ma oznacze w alfabecie brajla ani oznacze
kontrastowych lub w druku powikszonym dla osób niewidomych i sabo widzcych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepenosprawnych.
Przed budynkiem Urzdu, w pobliu wejcia dla osób niepenosprawnych ruchowo wyznaczono dwa miejsca
postojowe dla samochodów osób niepenosprawnych.

Informacja o prawie wstpu z psem asystujcym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Osoba niepenosprawna wraz z psem asystujcym lub psem przewodnikiem ma prawo wstpu do budynku
Urzdu. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposaenie psa asystujcego lub psa
przewodnika w uprz oraz posiadanie przez osob niepenosprawn certyfikatu potwierdzajcego status psa
asystujcego lub przewodnika i zawiadczenia o wykonaniu wymaganych szczepie weterynaryjnych.
Osoba niepenosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrzdzone przez psa asystujcego.
https://dabrowagornicza.praca.gov.pl/deklaracja-dostepnosci
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Informacje o moliwoci skorzystania z tumacza jzyka migowego na miejscu lub online.
Zgodnie z ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jzyku migowym i innych rodkach komunikowania si (Dz.U.
z 2017 r., poz.1824) Powiatowy Urzd Pracy w Dbrowie Górniczej informuje o rodkach wspierajcych
komunikowanie si z tutejszym Urzdem osób dowiadczajcych trwale lub okresowo trudnoci
w komunikowaniu si, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi" poprzez korzystanie z poczty
elektronicznej oraz przesyanie faksów.
wiadczone usugi bd bezpatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzdu tj. w
Dbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12.
Zgodnie z art.12 ust.1 wyej cytowanej ustawy osoba uprawniona, która wyraa ch skorzystania ze
wiadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania si z tutejszym Urzdem (w sprawach, dla
których waciwy jest Powiatowy Urzd Pracy w Dbrowie Górniczej) proszona jest o zgoszenie tego faktu
co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze wiadczenia (z wyczeniem sytuacji nagych) do:
Powiatowego Urzdu Pracy w Dbrowie Górniczej.
ul. Jana III Sobieskiego 12
41-300 Dbrowa Górnicza
e-mail: kada@praca-gov.pl
faks: 32 262 69 51
telefon: 32 262 37 39
W zakresie dostpnoci informacyjno – komunikacyjnej:
Kontakt z Powiatowym Urzdem Pracy w Dbrowie Górniczej moliwy jest poprzez:
poczt: Powiatowy Urzd Pracy, ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dbrowa Górnicza
telefon: 32 262 37 39
faks: 32 262 69 51
e-mail:kada@praca.gov.pl
Elektroniczn Platform Usug Administracji Publicznej
kontakt osobisty w siedzibie urzdu w godzinach urzdowania.
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