
Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatowej 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim 

 

Wstęp deklaracji 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stoku Lackim zobowiązuje się zapewnić dostępność 

swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Data publikacji strony internetowej: 08.05.2019r. 

Data ostatniej aktualizacji: 20.04.2020r. 

 

Strona podmiotowa 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: 

  

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP 

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Poradni Stoku Lackim  

posiadają następujące ułatwienia: 

 możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 

Data sporządzenia deklaracji 

Deklarację sporządzono dnia 02.10.2020r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika 

Poradni. 

Skróty klawiaturowe 

Strona internetowa nie zawiera skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą 

wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności  cyfrowej drogą elektroniczna na adres 

e-mail: poradnia@powiatsiedlecki.pl, poprzez elektroniczna skrzynkę podawczą na ePUAP:/ 

ppppstoklacki/SkrytkaESP lub pisemnie na adres Poradni: Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim, ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce 

email: poradnia@powiatsiedlecki.pl  

Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem telefonu +48 25 633 08 60. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać 

skargi za brak zapewnienia dostępności. 
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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, na przykład przez odczytanie 

niedostępnego cyfrowo dokumentu. 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 możne 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 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieści się w dwóch budynkach: 

 Stok Lacki, ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce: 

 Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Pałacowej 1 (po prawej stronie). 

 Obok budynku wyznaczono trzy miejsca parkingowe. 

 Poradnia jest ogólnodostępna w godzinach pracy. 

 Przy schodach nie ma podjazdów dla wózków. 

 Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. 

 Budynek jest jednopoziomowy i podpiwniczony. Aby dostać się do budynku Poradni 

głównym wejściem na pierwszym poziomie trzeba pokonać pięć schodów. 

 Wewnątrz budynku po lewej stronie znajduje się sekretariat Poradni. Pracownicy 

sekretariatu udzielają informacji lub przywołują pracownika merytorycznego celem 

udzielenia informacji lub pomocy w załatwieniu spraw osobom niepełnosprawnym. 

 W Poradni nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli 

indukcyjnych itp. 

 W budynku zastosowano czytelną informację o drogach ewakuacji. 

 Nie ma zakazu wstępu osoby z psem asystującym. 

 W sekretariacie Poradni nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. 

 Siedlce, ul. 10 Lutego 63, 08-110 Siedlce: 

 Do budynku prowadzi wejście główne od ul. 10 Lutego 63 (po lewej stronie). 

 Obok budynku wyznaczono pięć miejsc parkingowych. 

 Poradnia jest ogólnodostępna w godzinach pracy. 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


 Przy schodach nie ma podjazdów dla wózków – istnieje możliwość zamontowania 

schodołazu. 

 Budynek jest trzypoziomowy i podpiwniczony. Aby dostać się do budynku Poradni 

głównym wejściem na pierwszym poziomie trzeba pokonać pięć schodów. Aby dostać 

się na drugi poziom budynku należy pokonać 16 schodów. Aby dostać się na poziom 

podpiwniczeni trzeba pokonać 14 schodów. 

 Przy wejściu głównym Poradni od strony ulicy znajduje się łazienka przystosowana 

dla osób niepełnosprawnych, oraz gabinet  

 Wewnątrz budynku po lewej stronie znajduje się sekretariat Poradni. Pracownicy 

sekretariatu udzielają informacji lub przywołują pracownika merytorycznego celem 

udzielenia informacji lub pomocy w załatwieniu spraw osobom niepełnosprawnym. 

 W Poradni nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 Wejście do łazienki dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na poziomie chodnika 

od ul. 10 Lutego 63. 

 W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli 

indukcyjnych itp. 

 W budynku zastosowano czytelną informację o drogach ewakuacji. 

 Nie ma zakazu wstępu osoby z psem asystującym. 

 W sekretariacie Poradni nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


