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Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z ustawą 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 Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.
Data publikacji strony internetowej: 2018-03-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-11.
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.
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-30. 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 kontaktową jest
Jakub Bochnak, szko@praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 34 55
777. Dodatkowa osoba do kontaktu: Cezary Kopyłowski tel. 94 34 55 735. Tą samą drogą można składać
wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
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 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 zrealizuje 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 lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej
wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
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Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie usytuowany jest przy ulicy Racławickiej 13, obok
budynku Starostwa Powiatowego.
Przed wejściem bocznym do budynku zostało wydzielone jedno miejsce parkingowe dla osób
niepełnosprawnych.
Urząd posiada windę dostosowaną do obsługi osób niepełnosprawnych oraz toaletę dla osób
niepełnosprawnych, znajdującą się na parterze budynku.
Winda jest odpowiednio oznakowana, przyciski dostosowane do osób niedowidzących z
oznaczeniami w alfabecie brajla.
Pokój obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie znajdują się na I piętrze budynku, obok windy.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do
budynków Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w
uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa
asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba
niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego
dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.

W Powiatowym Urzędzie Pracy można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego:
1. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych.
2. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie Urzędu o takiej
potrzebie, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie, z
wyłączeniem sytuacji nagłych.
3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej,
propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w
Urzędzie, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem
spotkania.
4. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą faksu, e-maila,
przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się.
5. Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji
świadczenia.
6. Pracownik komórki merytorycznej, po uzgodnieniu terminu z osobom posługującą się językiem
migowym, zawiadamia zgłaszającego o terminie i sposobie załatwienia sprawy.
7. Urząd, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z
uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy
termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.
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