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Deklaracja dostępności
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie 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. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Krośnie.
Data publikacji strony internetowej: 2019-06-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji:
2020-04-29.
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 zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności
cyfrowej,
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest:
• Rafał Dziura
• Robert Rajs
e-mail: rzks@praca.gov.pl.
telefon: 13 4361719 wew.327 (Informatyka).
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, opisanie zawartości filmu bez
audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
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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. 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
lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć
wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Budynek posiada dwa wejścia od strony ul. Bieszczadzkiej. Do obu wejść prowadzą
schody. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą dostać się do budynku wejściem
od strony parkingu.
Po lewej stronie od wejścia do budynku znajduje się pochylnia.
Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.
Przy wejściu znajduje się dzwonek z informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH".
Należy nacisnąć przycisk dzwonka aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek wyposażony jest dwie windy łączące wszystkie kondygnacje budynku. Drzwi
do wind nie otwierają się automatycznie.
Pracownicy Urzędu mają obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobom
niepełnosprawnym w dotarciu do miejsca lub stanowiska.
W celu uzyskania pomocy należy poprosić pracownika ochrony o kontakt z
sekretariatem urzędu.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Aby ułatwić osobie niepełnosprawnej kontakt z pracownikiem, na parterze, w hallu
budynku, znajduje się ekran multimedialny na którym wyświetlane są informacje
dotyczące poszczególnych stanowisk w urzędzie pracy i numery pokoi oraz numer
telefonu do sekretariatu.
Do potrzeb osób niepełnosprawnych przystosowana są toalety męskie na III i IV
piętrze.
Brak toalet damskich przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada:
• oznaczeń w alfabecie Braille'a,
• oznaczeń kontrastowych,
• pętli indukcyjnych.
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Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych.
Na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem przy ul. Bieszczadzkiej wyznaczone są
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku
Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w
uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego
status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień
weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone
przez psa asystującego.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy
pomocy tzw. asystenta.
Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana
przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest załatwianie spraw w Urzędzie.
Asystent nie jest zobowiązany do przedstawiania dokumentów potwierdzających
znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani
sposobu komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN.
Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.
Świadczenie usługi tłumaczenia jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą
niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1172 z późn. zm.). Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić w Urzędzie chęć
skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co
najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osób
uprawnionych:
• kontakt osobisty lub telefoniczny w godzinach pracy Urzędu, tel. 134361719 w
432,
• za pomocą poczty elektronicznej – e-mail: rzks@praca.gov.pl,
• poprzez ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza.
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