
Deklaracja dostępności 

Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 
internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie 
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.oswiata.pawlowice.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 2005-10-03 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-19 

Strona jest zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Oświadczenie sporządzono: 2021-02-26 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 
publiczny. 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 
przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 
kontaktową jest Pan Jan Figura, email: j.figura@pawlowice.pl. Kontaktować można się także 
dzwoniąc na numer telefonu (32) 472-27-57. Ta samą droga można składać wnioski o 
udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Informacja o procedurze 

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 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. 

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

Dostępność architektoniczna budynku  
Gminnego Zespołu Oświaty  w Pawłowicach 

Dojazd do siedziby Gminnego Zespołu Oświaty   w Pawłowicach − ul. Zjednoczenia 65 

W odległości  ok. 500 metrów od wejścia głównego do Gminnego Zespołu Oświaty  znajduje 
się centrum przesiadkowe  – ul. Zjednoczenia; droga od zajezdni do budynku Gminnego 
Zespołu Oświaty prowadzi nawierzchnią chodnikową, przy przejściach o obniżonych 
krawężnikach. Pokonanie różnicy terenu między poziomem przy ulicy Zjednoczenia, a placem 
przed budynkiem jest możliwe poprzez łagodne nachylenie chodnika.  

Dostępność wejścia 

Do budynku prowadzi jedno wejście wąskim korytarzem, które jest ogólnodostępne                
w godzinach pracy Gminnego Zespołu Oświaty . Biura Gminnego Zespołu oświaty znajdują 
się na pierwszym piętrze do którego prowadzą kręte schody. W razie potrzeby wyznaczony  
pracownik  schodzi na parter w celu kontaktu z osobą niepełnosprawną. Budynek nie 
posiada windy i nie ma możliwości wejścia osoby niepełnosprawnej na teren placówki.  

Dostępność parkingu 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się jeden parking naziemny z wydzielonymi 
miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, z których można dotrzeć do wejścia 
głównego. 

Dostępność toalety 

W  siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty  jest jedna toaleta niedostosowana dla osób 
niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z toalety znajdującej się na 
parterze budynku w  bibliotece gdzie są dwie toalety. Jedna z toalet jest przystosowana dla 
osób niepełnosprawnych.  

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku 

Pracownicy Gminnego Zespołu Oświaty pomagają w obsłudze  osób niepełnosprawnych,  
szczególnie w  przypadku dostarczenie dokumentów, odbioru dokumentów, udzielenia 
informacji .. 

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku 

Nie dotyczy 

https://www.rpo.gov.pl/


Obsługa osób słabo słyszących oraz z dysfunkcjami ruchowymi 

Brak możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. 

Utrudnienia   

Brak możliwości wejścia dla osób niepełnosprawnych. 
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