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Deklaracja dostępności
Urząd Gminy Zbrosławice 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 Urzędu Gminy Zbrosławice
Data publikacji strony internetowej: 24.10.2016
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.10.2016
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.
Wyłączenia:
Dokumenty tekstowe i tekstowo-graﬁczne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do
tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.
Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
Treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019
r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na
zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania
informacji.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Ułatwienia witryny
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w

pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie
przejście do następujących sekcji strony:
Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + W)
Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
Strona posiada wersję kontrastową, oraz mozliwość zmiany wielkości czcionki
Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy Zbrosławice, budynek przy ul. Oświęcimskiej 2; 42-674 Zbrosławice
1. Dostępność wejścia do budynku. Dla klientów dostępne jest jedno wejście od ulicy Oświęcimskiej do
którego prowadzą schody. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Przy schodach do budynku jest zainstalowany dzwonek przywołujący pracownika. Po zgłoszeniu możliwa
jest obsługa klienta na miejscu lub w budynku obok (Centrum Usług Publicznych) który jest dostosowany
dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób
niepełnosprawnych.
2. Dostępność korytarzy, schodów. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym
z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia biurowe ulokowane są na parterze oraz
1 i 2 piętrze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
3. Opis dostosowań. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak jest informacji wizualnej
i głosowej o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść
z psem asystującym i psem przewodnikiem. Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po
wcześniejszym poinformowaniu o takiej konieczności (pani Weronika Kaczmarek tel. 32 233 77 96, email
wkaczmarek@zbroslawice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna.
Urząd Gminy Zbrosławice, budynek przy ul. Wolności 89; 42-674 Zbrosławice
1. Dostępność wejścia do budynku. Dla klientów dostępne jest jedno wejście od ulicy Wolności do którego
prowadzą schody. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy
schodach do budynku jest zainstalowany dzwonek przywołujący pracownika. Po zgłoszeniu możliwa jest
obsługa klienta na miejscu. Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
2. Dostępność korytarzy, schodów. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym
z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia biurowe ulokowane są na parterze. Brak
toalet dla osób niepełnosprawnych.
3. Opis dostosowań. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi

osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak jest informacji wizualnej
i głosowej o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść
z psem asystującym i psem przewodnikiem. Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po
wcześniejszym poinformowaniu o takiej konieczności (pani Weronika Kaczmarek tel. 32 233 77 96, email
wkaczmarek@zbroslawice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna.
Urząd Gminy Zbrosławice, budynek przy ul. Tarnogórska 34; 42-674 Kamieniec
1. Dostępność wejścia do budynku. Dla klientów dostępne jest jedno wejście od ulicy Tarnogórskiej do
którego prowadzą schody. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Przy schodach do budynku jest zainstalowany dzwonek przywołujący pracownika. Po zgłoszeniu możliwa
jest obsługa klienta. Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
2. Dostępność korytarzy, schodów. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym
z pięter są niedostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia biurowe ulokowane są na parterze oraz
1 piętrze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
3. Opis dostosowań. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi
osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak jest informacji wizualnej
i głosowej o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść
z psem asystującym i psem przewodnikiem. Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po
wcześniejszym poinformowaniu o takiej konieczności (pani Weronika Kaczmarek tel. 32 233 77 96, email
wkaczmarek@zbroslawice.pl). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna.

