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DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej w Radomsku. Data
publikacji strony internetowej: 2016-05-17 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-05-17
Status pod względem zgodności z ustawą

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.
Na stronie internetowej znajdują się ﬁlmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy będą dodawane
w miarę możliwości, sukcesywnie do ﬁlmów. Wyłączenia dotyczą ﬁlmów, które zostały opublikowane przed wejściem w
życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu:
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 do kontaktu jest mł. insp.
Włodzimierz Sokołowski, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty
elektronicznej prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 665
20 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak

zapewnienia dostępności.
Informacja zwrotna

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.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu
dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie 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.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejścia do budynku, korytarzy, schodów, wind:
Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Piłsudskiego i jest to jedyne wejście przeznaczone dla interesantów.
Budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Nad wejściem do budynku nie ma głośników
systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Budynek posiada trzy kondygnacje dostępne dla interesantów: parter, I piętro i II piętro. Na każdej kondygnacji
znajduje się korytarz, który jest bezkolizyjny, nie posiada progów, ma czytelny i intuicyjny układ. Przy schodach
wewnętrznych brak jest platform oraz pochylni. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie
jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z
niepełnosprawnościami. Na chwilę obecną na parterze budynku nie ma odpowiedniego pokoju, w którym można
przyjmować osoby z niepełnosprawnością.

Dostępność informacji głosowych
Na chwilę obecną w budynku nie ma informacji głosowych.
Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego
Na stronie internetowej Policji dostępna jest e-usługa przeznaczona dla wszystkich a zwłaszcza dla osób głuchych i
słabosłyszących. Dzięki tej usłudze kontakt z policją jest szybszy, łatwiejszy, bardziej skuteczny, bez barier dla osób z
niepełnosprawnościami – przede wszystkim dla osób głuchych i słabosłyszących. Użyto tu rozwiązań, które ułatwiają
kontakt z policją także przez internet i telefon. Tłumacz online dostępny jest w dni robocze w godzinach 8:00 – 20:00.
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