
Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dost?pno?ci cyfrowej

 

Wst?p deklaracji

 

Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca zobowi?zuje si? zapewni? dost?pno?? swojej strony
podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. O?wiadczenie w sprawie
dost?pno?ci ma zastosowanie do strony podmiotowej http://www.dip.dolnyslask.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Sekretariat Dolno?l?skiej Instytucji Po?rednicz?cej – sekretariat@dip.dolnyslask.pl

Kontaktowa? mo?na si? tak?e dzwoni?c na numer telefonu: 71 776 58 02

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-03

Strona internetowa jest zgodna z ustaw? z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

U?atwienia na stronie podmiotowej DIP i BIP

 

Strony internetowe w ramach Systemu DIP i BIP posiadaj? nast?puj?ce u?atwienia:

ü  Zwi?kszono rozmiar przycisków rozmiaru tekstu i kontrastu (obecnie obszar klikalny wynosi
44x44px)

ü  Poprawiono obs?ug? menu g?ównego za pomoc? klawiatury.

ü  Na sliderze dodano przycisk wstrzymania/wznowienia odtwarzania slidera. 

ü  Poprawiono obs?ug? za pomoc? klawiatury, dodano t?o do elementu z tekstem i przycisku, dla
uzyskania odpowiedniego minimalnego kontrastu.

ü   Na ca?ej witrynie poprawiono elementy, które mia?y za ma?y kontrast (tekst/t?o)

ü �
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 Do odno?ników, które otwieraj? nowe okno, dodano stosown? informacj? oraz dymek z t?
informacj?.

ü  Na stronie BIPu dodano mo?liwo?? obs?ugi menu bocznego za pomoc? klawiatury.

ü   Dodano linki szybkiego dost?pu do menu i wyszukiwarki.

ü   W miejscach, gdzie elementy nie spe?nia?y wymaga? kontrastu, zmieniono/poprawiono kolory.

ü   Zmieniono nazwy slajdów w zapleczu. Te nazwy pobierane s? do atrybutu "alt" opisuj?cego
zdj?cia, u?yte w slajderze.

 

Naprawiono b??dy wskazywane przez narz?dzia wspomagaj?ce wykrycie b??dów WCAG
(Wave, IBM Accessibility Checker). Poprawiono/dodano opisy, etykiety, itp., dla u?atwienia
osobom korzystaj?cym z czytników ekranów.

ü  
podwy?szony kontrast (czarne t?o, ?ó?te litery)

ü  
mo?liwo?? powi?kszenia wielko?ci liter na stronie

ü  
mapa strony

ü  
focus wokó? elementów nawigacyjnych

 

Data sporz?dzenia deklaracji

Deklaracj? sporz?dzono dnia 2022-03-28

Deklaracj? sporz?dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dost?pno?ci: Robert Wilantewicz 
e-mail: robert.wilantewicz@dip.dolnyslask.pl
Telefon: 71 776 58 05

 

Procedura wnioskowo-skargowa
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W przypadku problemów z dost?pno?ci? strony internetowej prosimy o kontakt.
T? sam? drog? mo?na sk?ada? wnioski o udost?pnienie informacji niedost?pnej oraz sk?ada?
??dania zapewnienia dost?pno?ci.

Ka?dy ma prawo do wyst?pienia z ??daniem zapewnienia dost?pno?ci cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego? ich elementu. Mo?na tak?e za??da? udost?pnienia
informacji za pomoc? alternatywnego sposobu dost?pu, na przyk?ad przez odczytanie
niedost?pnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawarto?ci filmu bez audiodeskrypcji itp. ??danie
powinno zawiera? dane osoby zg?aszaj?cej ??danie, wskazanie, o któr? stron? internetow? lub
aplikacj? mobiln? chodzi oraz sposób kontaktu. Je?eli osoba ??daj?ca zg?asza potrzeb?
otrzymania informacji za pomoc? alternatywnego sposobu dost?pu, powinna tak?e okre?li?
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizowa?
??danie niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w ci?gu 7 dni od dnia wyst?pienia z ??daniem. Je?eli
dotrzymanie tego terminu nie jest mo?liwe, podmiot publiczny niezw?ocznie informuje o tym
wnosz?cego ??danie, kiedy realizacja ??dania b?dzie mo?liwa, przy czym termin ten nie mo?e
by? d?u?szy ni? 2 miesi?ce od dnia wyst?pienia z ??daniem. Je?eli zapewnienie dost?pno?ci
cyfrowej nie jest mo?liwe, podmiot publiczny mo?e zaproponowa? alternatywny sposób dost?pu
do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji ??dania zapewnienia
dost?pno?ci lub alternatywnego sposobu dost?pu do informacji, wnosz?cy ??danie mo?ne
z?o?y? skarg? w sprawie zapewniana dost?pno?ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej
wy?ej procedury mo?na tak?e z?o?y? wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skarg? mo?na z?o?y? do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dost?pno?? architektoniczna

 

Ci?gi komunikacyjne od przystanków do budynku Silver Forum w którym znajduje si?
Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca przy ul. Strzegomskiej 2-4 53-611 we Wroc?awiu 

ü  
w bezpo?redniej okolicy wskazanego budynku znajduj? si? cztery przystanki komunikacji
miejskiej.

ü  
?atwa trasa dotarcia do budynku

 

Siedziba Dolno?l?skiej Instytucji Po?rednicz?cej :

ü  
Budynek Silver Forum ul. Strzegomska 2-4 53-611 Wroc?aw
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1.
Stanowiska postojowe dla samochodów: Przy szlabanie na wje?dzie do budynku
Silver Forum znajduje si? domofon ochrony, którego nale?y u?y? a po uzyskaniu zgody
na wjazd kierowa? si? wskazówkami personelu celem zaparkowania pojazdu. Mo?na
równie? wcze?niej zadzwoni? na numer telefonu sekretariatu Instytucji  717668502 aby
doprecyzowa? swoj? wizyt?. Po uzyskaniu zgody na wjazd na teren Silver Forum
poczeka? na podniesienie szlabanu. Szlaban wyposa?ony jest w czujnik ruchu i opu?ci
si? dopiero po mini?ciu go przez pierwszy pojazd.

2.
 Strefa wej?cia

ü  
Do budynku Silver Forum w którym na I pi?trze mie?ci si? Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca
prowadz? trzy wej?cia. Wszystkie stanowi? drzwi szklane przesuwane z czujnikiem ruchu.

ü  
w holu dost?p do windy g?ównej jest swobodny, niczym nie ograniczony,

ü  
w holu znajduje si? miejsce odpoczynku 

ü  
w holu znajduje si? punkt informacyjny w którym uzyskamy informacj? jak dosta? si? do siedziby
naszej Instytucji.

3.
Elementy wyposa?enia u?atwiaj?ce orientacj? w budynku oraz przekaz informacji

ü  
tablica z informacj? o poziomie na którym znajduje si? Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca 

ü  
brak ogólnego planu budynku, 

ü  
brak planów tyflograficznych,

4.
Komunikacja pionowa budynku

ü  
w budynku znajduje si? winda dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

ü  
Schody s?u?? tylko jako droga ewakuacyjna

5.
Punkt obs?ugi klienta

ü  
na parterze przy wej?ciu znajduje si? Centrum Informacji,

ü  
na pierwszym pi?trze budynku znajduje si? Sekretariat,
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6.
Pomieszczenia i urz?dzenia higieniczno-sanitarne

ü  
toalety damskie i m?skie dla osób z niepe?nosprawno?ciami znajduj? si? na parterze 

ü  
na drogach prowadz?cych do toalet nie wyst?puj? bariery architektoniczne w postaci progów,
stopni, uskoków itp.

7.
Mo?liwo?? skorzystania z t?umacza j?zyka migowego

ü  
 po wcze?niejszym ustaleniu telefonicznym

8.
Mo?liwo?? wej?cia do budynku z psem asystuj?cym

ü  
do budynku i wszystkich jego pomieszcze? mo?na wej?? z psem asystuj?cym i psem
przewodnikiem.

Podstawa prawna

Rozporz?dzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno?ci, minimalnych
wymaga? dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga? dla
systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526
(http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000526)

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 5 / 5

Phoca PDF

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000526
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848
http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

