
Deklaracja dostępności 

Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku 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 www.pce-brzesko.pl . 

Daty publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony internetowej: 2014-07-29 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Deklarację sporządzono dnia: 

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie badania samooceny przeprowadzonej przez podmiot 

publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  

Osobą kontaktową jest Danuta Koczwara. 

E-mail: kadry@ssm-brzesko.pl 

Telefon: 14 6740 987 

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

żądania zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej lub jakiegoś jej 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 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 

http://www.pce-brzesko.pl/
mailto:kadry@ssm-brzesko.pl


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 w sprawie zapewnienia 

dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu 

wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

https://bip.brpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna  

Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku, ul. Piastowska 2B, 32-800 Brzesko 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. 

Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Piastowskiej. Wejście nie jest 

dostosowane dla niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość 

wejścia od strony parkingu. Na parterze znajduje się recepcja Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego oraz dwa pokoje noclegowe i toaleta dostosowana dla osób  

z niepełnosprawnościami. Na parterze znajduje się również biuro obsługi 

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. 

Osoba na wózku może poruszać się po recepcji i korytarzu.  

W budynku jest platforma schodowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

3. Opis dostosowań. 

Przy obiekcje znajdują się dwie pochylnie umożliwiające wejście do budynku.  

W budynku jest platforma schodowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Na parterze znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 

W recepcji znajduje się pętla indukcyjna.  

Budynek posiada krzesło ewakuacyjne umożliwiające transport osób 

niepełnosprawnych. 

Brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osoby niepełnosprawnej. 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych 

dla osób niepełnosprawnych. 

Na parkingu przed budynkiem wyznaczone są trzy miejsca dla osób 

niepełnosprawnych. 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 

ograniczeniach. 

Możliwość wstępu z psem asystującym. 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub 

online.  

https://bip.brpo.gov.pl/


W recepcji można skorzystać z tłumacza języka migowego online. Usługa jest 

dostępna w godzinach 9:00 – 14:00. 


