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Deklaracja dostępności
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim 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 w Tomaszowie Mazowieckim.
Data publikacji strony internetowej: 2018-06-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-18.
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.
brak dostępności języka migowego,
formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. 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
Arkadiusz Kubica, a.kubica@puptomaszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer
telefonu 44 724-68-64. 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 może 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
Budynek przy ul. św. Antoniego 41

https://tomaszowmazowiecki.praca.gov.pl/deklaracja-dostepnosci

1/3

13.04.2021

Deklaracja dostępności

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Powiatowy Urzędu Pracy mieści się w budynku Starostwa Powiatowego na parterze oraz na drugim
piętrze.
Do budynku prowadzą trzy wejścia:
1. Wejście główne od ul. Św. Antoniego 41. Do tego wejścia nie prowadzą schody, nie ma również
progów. Zamontowane są 2 rodzaje drzwi: drzwi obrotowe klasyczne 4 - skrzydłowe ( karuzela) 1
szt. i 2 szt. drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
2. Wejście boczne od ul. Szkolnej. Do tego wejścia nie prowadzą schody, nie ma również progów.
Zamontowane są drzwi jednoskrzydłowe przeszklone. Przy tym wejściu znajduje się dzwonek
przywołujący. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przejście prowadzi przez krótki wiatrołap
do korytarza głównego.
3. Wejście boczne od strony parkingu podziemnego. Do tego wejścia nie prowadzą schody, nie ma
również progów. Zamontowane są drzwi dwuskrzydłowe przeszklone. Wejście nie jest
zabezpieczone bramkami. Po wejściu po lewej stronie znajdują się schody prowadzące na 1 i 2
piętro.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek jest wolnostojący z 3 kondygnacjami nadziemnymi i z 1 kondygnacją podziemną. W budynku
są 3 klatki schodowe. Dostęp na poszczególne kondygnacje zapewniają dwie windy ( dźwigi
hydrauliczne). Pierwsza w holu głównym hydrauliczna winda panoramiczna ( konstrukcja stalowa
poszyta szkłem bezpiecznym), druga winda w korytarzu towarowo – osobowa. Dostęp na parter
budynku dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano z poziomu przyległego terenu. Różnice
wysokości poziomów kondygnacji wewnątrz budynku zaprojektowano podjazdami. Dla osób na wózkach
inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach. Przy wejściu od
ul. Św. Antoniego po lewej stronie i przy wejściu bocznym od strony parkingu podziemnego po prawej
stronie znajdują się tablice informacyjne z wykazem działów Powiatowego Urzędu Pracy i ich
rozmieszczenie na kondygnacjach. Wejście do pokoi oznakowane są tablicami.
W budynku jest instalacja dźwiękowa alarmowa na wypadek zarządzonej ewakuacji.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku znajduje się pętla indukcyjna. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicami informacyjnymi
przy trzech wejściach do budynku. Czytelne oznaczenie krawędzi schodów kolorze żółto –
czarnym. Toaleta przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się na parterze
budynku.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych.
Przed budynkiem od ul. Św. Antoniego i od ul. Szkolnej jak również na parkingu głównym wyznaczono 4
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu
https://tomaszowmazowiecki.praca.gov.pl/deklaracja-dostepnosci

2/3

13.04.2021

Deklaracja dostępności

Budynek przy ul. Farbiarska 20/24
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Powiatowy Urzędu Pracy mieści się w budynku C. Wejście do budynku znajduje się na terenie płaskim,
nie posiada schodów. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek jest parterowy, po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się pomieszczenie Urzędu. W
budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku zanjdują się oznacznia w alfabecie brajla na
tabliczkach informacyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu
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