
                           DEKLARACJA   DOSTĘPNOŚCI

Dostępność cyfrowa 

Starostwo  Powiatowe  w  Bełchatowie  zobowiązuje  się  zapewnić  dostępność  swojej  strony
internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz.848). 
Oświadczenie  w  sprawie  dostępności  ma  zastosowanie  do  strony  podmiotowej  BIP Starostwa
Powiatowego w Bełchatowie.

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

* wersję kontrastową,
* możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
* widoczny fokus,
* wyróżnienie odnośników.
  
Witrynę  można obsługiwać za pomocą standartowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron  internetowych  i  aplikacji  mobilnych  podmiotów publicznych  z  powodu niezgodności  lub
wyłączeń wymienionych poniżej:

* filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
* brak dostępności języka migowego,
* część plików nie jest dostępnych w wersji edytowalnej,
* serwis zawiera pliki będące skanami dokumentów lub zapisane w różnych formatach, np. pdf,
doc,  itp.,
* nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty pdf, użytkownicy mogą rozpoznać przy pomocy
narzędzi OCR.

Dostępność architektoniczna

* budynek przy ulicy Pabianickiej 17/19 
przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja
pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy),
informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy
(tablice informacyjne, punkt informacyjny);
*budynek przy ulicy Pabianickiej 26A
przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja
pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy),
informacja  o  rozkładzie  pomieszczeń  w  budynku  jest  zapewniona  w  sposób  wizualny  (tablice
informacyjne);
* budynek przy ulicy Pabianickiej 26B
przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja
pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy),
informacja  o  rozkładzie  pomieszczeń  w  budynku  jest  zapewniona  w  sposób  wizualny  (tablice
informacyjne);
*budynek przy ulicy Pabianickiej 34
posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością, brak windy, informacja o rozkładzie pomieszczeń
w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablica informacyjna);



*budynek przy ulicy Czaplinieckiej 96
przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja
pozioma - korytarze na jednym poziomie,posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością,
informacja  o  rozkładzie  pomieszczeń  w  budynku  jest  zapewniona  w  sposób  wizualny  (tablica
informacyjna).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W  przypadku  problemów  z  dostępnością  strony  internetowej  Starostwa   Powiatowego   
w  Bełchatowie  prosimy  o  kontakt:  Bogdan  Stachowicz,  email:bstachowicz@powiat-
belchatowski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 733 65 36. Tą samą
drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak
zapewnienia dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Procedura wnioskowo-skargowa

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, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 
Żądanie powinno zawierać: 

– dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
– wskazanie  strony internetowej,  aplikacji  mobilnej  lub  elementu  strony  internetowej,  lub

aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
– wskazanie  sposobu  kontaktu  z  osobą  występującą  z  żądaniem.

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.  
Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub
aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności
przekazywanych  informacji.  W przypadku  gdy  podmiot  publiczny  nie  jest  w  stanie  zapewnić
dostępności  cyfrowej  elementu  strony  internetowej  lub  aplikacji  mobilnej  zgodnie  z  żądaniem,
niezwłocznie  powiadamia  on  osobę  występującą  z  żądaniem o  przyczynach  braku  możliwości
zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu
do tego elementu. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu
publicznego,  wskazanych w żądaniu  albo w przypadku odmowy skorzystania  z  alternatywnego
sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu
publicznego  skargi  w  sprawie  zapewnienia  dostępności  cyfrowej  strony  internetowej,  aplikacji
mobilnej  lub  elementu  strony  internetowej,  lub  aplikacji  mobilnej.  Do  skarg  rozpatrywanych  
w  postępowaniach  w  sprawie  zapewnienia  dostępności  cyfrowej  strony  internetowej,  aplikacji
mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII
Kodeksu  postępowania  administracyjnego.  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

mailto:bstachowicz@powiat-belchatowski.pl
mailto:bstachowicz@powiat-belchatowski.pl


zapewniana  dostępności  cyfrowej  strony  internetowej,  aplikacji  mobilnej  lub  elementu  strony
internetowej,  lub  aplikacji  mobilnej.  Po  wyczerpaniu  wskazanej  wyżej  procedury  można  także
złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw
Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
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