ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W KROŚNIE
ul. Bohaterów Westerplatte 20a
tel: 13 43 217 83
www.bursakrosno.pl
email: bursakrosno@poczta.onet.pl

Deklaracja dostępności
Wstęp deklaracji
Zespół Placówek Oświatowych w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność
swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 ro dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019
poz.848)
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
www.bursakrosno.pl.
Daty publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: 2007-09-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-10
Ułatwienia na stronie internetowej:
Strona internetowa www.bursakrosno.pl posiada następujące ułatwienia:
 podwyższony kontrast (jasne tło, czytelne litery)
 możliwość zmiany kontrastu, koloru
 możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 struktura nagłówków w artykułach;
Data sporządzenia deklaracji:
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej
przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny
strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona
internetowa www.bursakrosno.pl spełnia wymagania w 99,82 %. (Należy pamiętać, że
automatyczny wynik opiera się na testach przeprowadzanych automatycznie. Około
20% możliwych testów można zautomatyzować, a narzędzie obejmuje część tych
testów. Wynik z testów użytkowników opiera się na ograniczonym zestawie pytań i nie
obejmuje również wszystkich możliwych testów. Dlatego oceniane strony mogą
zawierać bariery niezgłoszone przez żadne z narzędzi).
Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki. Wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:



TAB - przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu



CTRL + F – przejście do wyszukiwarki

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
38-400 Krosno, ul. Bohaterów Westerplatte 20a
Tel.: 13 43 217 83
E-mail: bursakrosno@poczta.onet.pl
Strona internetowa: www.bursakrosno.pl
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Teresa Basamania email: bursakrosno@poczta.onet.pl
Telefon: 13 43 217 83
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 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, wskazanie, o którą
stronę internetową lub aplikację mobilną 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 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.
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
może złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna:
Zespół Placówek Oświatowych w Krośnie mieści się w dwóch trzykondygnacyjnych
budynkach połączonych przewiązką przy ul. Bohaterów Westerplatte 20a w Krośnie:
1. Teren wokół obiektu jest ogrodzony, furtka dwuskrzydłowa spełnia wymogi
dostępności.
2. Ciąg komunikacyjny prowadzący od furtki do obiektu posiada równą
nawierzchnię.

3. Przed wejściem głównym znajduje się plac z ławkami nieblokującymi dojście
do obiektu.
4. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z
niepełnosprawnością oznaczonych pionowym znakiem oraz pomalowaną na
niebiesko nawierzchnią.
5. Do obiektu prowadzą dwustopniowe schody i spocznik wykonany z kostki
brukowej.
6. Brak podjazdu do budynku dla osób z niepełnosprawnością.
7. Wejście główne do budynku stanowią drzwi jednoskrzydłowe, częściowe
przeszklone wyposażone w samozamykacz.
8. Przed wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby
niewidome i słabowidzące.
9. Wejście do budynku oświetlone.
10. Korytarze w obiekcie szerokość 1.7 m., bez przeszkód i utrudnień, oświetlone
światłem sztucznym rozproszonym, rozmieszczonym równomiernie.
11. Brak możliwości wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
12. Niemożność zamontowania windy wewnątrz budynku.
13. Drzwi do pomieszczeń oznakowane w sposób kontrastowy.
14. Łazienka na parterze (WC, prysznic) w budynku A dostosowana dla osób ze
szczególnymi potrzebami. Pozostałe łazienki na kondygnacjach nie są
dostosowane.
15. Szerokość drzwi w pokojach w świetle ościeżnicy 80 cm. (wymagane 90 cm).
16. Klatki schodowe – poręcze zamontowane z jednej strony schodów.
17. Posadzki wewnątrz obiektu równe (wykładzina PCV, schody lastriko, płytki).
18. Obiekt posiada oświetlenie nocne i awaryjne.
19. W placówce wdrożona jest Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
20. Drogi ewakuacji oznakowane, pomiędzy kondygnacjami i klatką schodową
zamontowane są drzwi przeciwogniowe i przeciwdymne.
21. W obiekcie zainstalowano czujki dymne. W przypadku pożaru uruchamia się
sygnał alarmowy i świetlny.
22. W budynku brak pętli indukcyjnych i oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów
tyflograficznych, schematów dotykowych ani oznaczeń w druku powiększonym
dla osób niewidomych i słabowidzących.
Aplikacje mobilne:
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Aktualnie nie posiadamy procedury umawiania się z tłumaczem na miejscu ani on-line.
W dotychczasowej działalności placówki nie wystąpiła realna potrzeba zatrudnienia
tłumacza języka migowego.

