
Deklaracja dostępności serwisu internetowego www.pcpr-powiatolsztynski.pl 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie – ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn – zobowiązuje się 

zapewnić dostępność strony internetowej PCPR w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.powiat-

olsztynski.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2016r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.03.2021r. 

 

STATUS POD WZGLĘDEM DOSTĘPNOŚCI: 

 

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: 

-Cześć obrazów nie posiada tekstu alternatywnego  
-Elementy interaktywne nie maja etykiety tekstowej  
-Brak znaczników nawigacyjnych ARIA  
-Strona zwiera tabele służące formatowaniu układu strony  
-Strona zawiera tabele służące formatowaniu strony  
-Strona zawiera tekst w postaci graficznej, niektóre pliki są skanami lub zdjęciami z tekstem, przy 
których brakuje etykiet tekstowych, niektóre elementy tekstowe są w postaci graficznej 
-W tekście sprzed 23.09.2020r. instrukcje przekazywane użytkownikowi czasem opierają się na 
bodźcach wzrokowych. Są też informacje, gdzie kolor odgrywa role ozdobnikową  
-Menu główne (rozwijane) jest częściowo niedostępne z klawiatury, 
-Brak możliwości dostosowania odstępów między wierszami i liniami tekstu, 
-Brak możliwości poruszania się po stronie z korzystaniem samej klawiatury, 
 
Wyłączenia 
-mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności: 
 
W zakresie dostępności cyfrowej są możliwe następujące funkcjonalności: 
-dostępność banneru Biuletynu Informacji Publicznej PCPR 
-strona główna wczytuje się prawidłowo zarówno w poziomie jak i pionie 
-głównym językiem strony jest język polski 
-kody HTML i CSS są wolne od błędów 
-powiększenie wielkości czcionki nie powoduje utraty jakości przewijania strony 
-tekst jest podzielony na akapity, stosowne są nagłówkami, cytaty i listy elementów zgodne ze 
znacznikami HTML 
-teksty pisane prostym językiem, język zdefiniowany – polski 
-alternatywne opisy hiper łączy jasno określają ich przeznaczenie, nie zawierają w sobie adresów 
hiperłączy 
-treść strony pozostaje taka sama bez względu na orientację ekranu 
-rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez 
utraty treści lub funkcjonalności  
-strona wczytuje się prawidłowo zarówno w układzie poziomym, jak i pionowym  
-interlinie 1,3-1,5 wysokość czcionki w artykułach  
-strona spełnia wymogi dotyczące kontrastów  
-Strona jest responsywna 



 
-istnieje opcja powiększenia czcionki  
 
Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Olsztynie – www.pcpr_olsztyn.bip.gov.pl 
-brak wymogów jeśli chodzi o kolor i kontrast. Nie spełnia wymogów dostępnego tekstu. Podobnie 
wyszukiwania. 
-Elementy formularz y- brak etykiety tekstowej 

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE: 

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

którą jest koordynator ds. dostępności Arkadiusz Paturej 

Dane kontaktowe: 

Tel.: +48 89 544 38 00 

e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania 

zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. 

Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez 

odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie którego elementu strony 

internetowej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania 

informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny 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 z informacją o terminie realizacji, 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 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego 

dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Rady Powiatu w Olsztynie. 

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/ 

 

STATUS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ: 

Budynek przy ul. Bałtyckiej 65, 10-175 Olsztyn: 
Aby dostać się na teren PCPR w Olsztynie 
-Budynek posiada dwie przestrzenie biurowe, które nie są ze sobą połączone, dysponującymi osobnymi 
drzwiami wejściowymi. Wejścia nie są wolne od barier. Aby wejść na teren posesji trzeba przejść przez 
schody (3 stopnie) oraz 1 stopień przy wejściu na parterze. W wejściach znajdują się pojedyncze drzwi 
uchylane.  
-korytarze pozbawione są barier architektonicznych, poszczególne piętra nie są połączone (nie 
występują schody, windy). 
-nie stosuje się dostosowań celem usunięcia barier. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 



Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 
niewidomych i słabowidzących na tablicach informacyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie 
Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i 
słabowidzących. 
-nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
-do budynku  
- Zapewnia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. 
 
Pomieszczenia w budynku przy pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn 
-Do budynku prowadzi pięć wejść: dwa wejścia od strony Pl. Bema (czasowo wyłączone ze względu na 
sytuację epidemiologiczną) i  trzy wejście od strony ul. Kopernika, od  parkingu Urzędu,  z których jedno 
dostępne jest  dla interesantów, oraz dwa boczne wejścia dla pracowników  /tylko schody. Od strony 
Placu Bema do wejścia głównego nie prowadzą schody,  jednak wewnątrz budynku do holu głównego  
jest  5 stopni. Brak schodołazu i podjazdu. Przygotowane jest zasilanie do zamontowania platformy 
schodowej. Do wejścia dla interesantów,  od strony parkingu prowadzi jeden stopień. Został jednak 
wykonany podjazd. Drzwi wejściowe są rozsuwane; brak jest barier architektonicznych. 
-Korytarze pozbawione są barier a budynek wyposażony jest w windy.  
-Na parkingu wewnętrznym od ul. Kopernika wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych. Od strony Placu Bema na parkingu publicznym należącym do Gminy Olsztyn 
znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.) 
 
 
Budynek przy ul. Aleja Broni 1C/30, 11-300 Biskupiec: 
-Do budynku prowadza drzwi uchylane.  
-korytarze pozbawione są barier architektonicznych. Piętra połączone są schodami, niema wind. 
-nie stosuje się dostosowań celem usunięcia barier. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 
niewidomych i słabowidzących na tablicach informacyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie 
Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i 
słabowidzących. 
-nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
- Zapewnia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. 
 
 
Gryźliny, ul. Krótka 2, 11-034 Stawiguda 
-Do budynku prowadza drzwi uchylane. Aby dostać się do budynku należy pokonać dwa stopnie, celem 
likwidacji bariery zainstalowano rampę umożliwiająca podjazd osobom niepełnosprawnym.  
-korytarze pozbawione są barier architektonicznych. Piętra połączone są schodami, niema wind. 
- nie stosuje się dostosowań celem usunięcia barier. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 
niewidomych i słabowidzących na tablicach informacyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie 
Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i 
słabowidzących. 
-nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
- Zapewnia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. 
ul. Sienkiewicza 26, 11-015 Olsztynek 
 
-Do budynku prowadza drzwi uchylane.  
-korytarze pozbawione są barier architektonicznych. Piętra połączone są schodami, niema wind. 
- nie stosuje się dostosowań celem usunięcia barier. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 
niewidomych i słabowidzących na tablicach informacyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie 
Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i 
słabowidzących. 
-nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
- Zapewnia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. 


