
Deklaracja dostępności 
 

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu 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 Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego 

Centrum Kształcenia  Ustawicznego w Sosnowcu. 

Data publikacji strony internetowej: 2013 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.02.2021r. 

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 takich jak: 

Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych. 

Na stronie internetowej niektóre elementy nie mają wymaganego kontrastu. 

Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek  

i spacji w przypadku menu). 

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. 

Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane 

do realizacji bieżących zadań. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-15. 

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  

odpowiedzialną jest Pani Renata Dusza, e-mail: rckumed@rcku.nazwa.pl. Kontaktować można się 

także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 292 01 91 wew. 21. 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 

lub jakiegoś jej 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. 



Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu powinno zrealizować żądanie 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego 

terminu nie jest możliwe, Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu 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, Regionalne Centrum Kształcenia  

Ustawicznego w Sosnowcu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy Regionalne Centrum Kształcenia  Ustawicznego w Sosnowcu odmówi realizacji 

żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący  

żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub 

elementu strony internetowej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw  

Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 
Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu mieści się w następujących lokalizacjach: 

1. Sosnowiec, ul. Stalowa 9a - siedziba główna, w której znajduje się  Sekretariat  pokój Nr 9, 

Do budynku prowadzą trzy wejścia: 

- od strony ul. Stalowej (główne), 

- od strony boiska szkolnego (dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami), 

- boczne w prawo od wejścia głównego. 

Wejście główne nie jest zaopatrzone w głośniki naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome  

i słabowidzące. Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wejście 

główne nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich.   Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych 

posiada jedynie wejście od strony boiska szkolnego na poziomie przyziemia – możliwość wjazdu dla 

osób na wózku do budynku szkoły, gdzie pomocy udzielą pracownicy szkoły. W budynku nie ma  

oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontraktowych lub w druku powiększonym dla osób  

niewidomych i słabowidzących.  Istnieje możliwość z korzystania z tłumacza języka migowego po 

wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. 

2. Zawiercie, ul. Żabia 19b - oddziały Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Sosnowcu,  Sekretariat pokój  Nr 11 

Budynek posiada trzy wejścia: 

- od strony ul. Żabiej (główne), 

- z boku szkoły od parkingu, 

- z tyłu budynku. 

Wejście główne nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich i nie jest zaopatrzone w głośniki  

naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Do budynku można wejść z psem 

asystującym i psem przewodnikiem.  Portiernia znajduje się po stronie lewej wejścia głównego.  

W przypadku pojawienia się w budynku osoby niepełnosprawnej, zwykle otrzymuje ona asystę  

pracownika szkoły. Na parkingu usytuowanym przy bramie wjazdowej jest możliwość zaparkowania 

pojazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń 



kontraktowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  Istnieje  

możliwość z korzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. 

 W związku z działaniami podejmowanymi na terenie kraju celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania 

się wirusa SARS-Cov-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców zawiadamia się o tymczasowym  

ograniczeniu dostępności Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu dla klientów. 

 


