Deklaracja dostępności cyfrowej
dla strony internetowej Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki
Biuro Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki 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 Biura Oświaty:
www.grodzisk-oswiata.pl
Data publikacji strony internetowej: 18.12.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.08.2021 r.
Strona jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 26.08.2021 r. Deklaracja powstała na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Wojdalska
e-mail: anna.wojdalska@grodzisk.pl
Telefon: 22 463 46 55 lub 22 755 55 34 wew. 272
Procedura wnioskowo-skargowa
Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu
publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub ich elementów.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową 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 zrealizuje 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.
W przypadku odmowy, wnoszący żądanie, możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także
powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:
Dane teleadresowe jednostki:
Biuro Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki ul. T. Kościuszki 32 A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. T. Kościuszki 32 A
Telefon: 22 463-46-55 do 58 lub 22 755 55 34
Email: grodzisk-oswiata@grodzisk.pl
Adres www: http://www.grodzisk-oswiata.pl

Siedziba Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki mieści się w Budynku dworca PKP
w Grodzisku Mazowieckim ul. 1 Maja 4, wejście przy pomniku Kolejarza.
Przed budynkiem wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla samochodów osób
niepełnosprawnych.
Wejście do pomieszczeń, poprzedzone jest dwoma stopniami, które stanowią barierę
architektoniczną.
Budynek Dworca PKP, w którym mieści się siedziba Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki,
objęty jest opieką konserwatorską, dlatego też zapewniamy dostęp alternatywny.
Dostęp ten będzie polegał na możliwości wejścia wraz z pracownikiem Biura Oświaty Gminy
Grodzisk Mazowiecki przez wejście ewakuacyjne od strony peronu, podjazdem dla osób
poruszających się na wózkach, matek z dziećmi w wózku i osób z większym bagażem,
po wcześniejszym telefonicznym powiadomieniu.
Do pomieszczeń Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki można wejść z psem asystującym
i psem przewodnikiem.
Ograniczenia występujące w pomieszczeniach Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki:






brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla niepełnosprawnych
zapewniona jest alternatywnie w Głównym Budynku Dworca PKP,
brak jest pętli indukcyjnych,
brak zapewnienia tłumacza migowego języka migowego,
brak jest systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
brak oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

