
Deklaracja dostępności 
Urząd Gminy w Rudniku 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 Biuletynu 
Informacji Publicznej w Rudniku 

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-31. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-28 

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 poniższych niezgodności 
lub wyłączeń: 

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

Wyłączenia: 

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-02-28. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Gminy 
Rudnik e-mail: informatyk@gmina-rudnik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 
telefonu 32 410 64 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji 
niedostępnej oraz składać żądania 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 
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. 

http://bipraciborz.pl/
http://bipraciborz.pl/
http://bipraciborz.pl/
mailto:informatyk@gmina-rudnik.pl
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


Dostępność architektoniczna. Urząd Gminy w  Rudniku, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik 
 Dostępność wejścia do budynku 

Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Kozielskiej 1. Przy drzwiach wejściowych znajduje 
się przyciski umożliwiające wezwanie obsługi Urzędu Gminy Rudnik w celu udzielenia pomocy 
osobie z niepełnosprawnościami.. 

W budynku się poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy. Budynek jest ogólnie dostępny 
w godzinach urzędowania. 

Korytarze oraz schody znajdujące się w budynku są ogólnie dostępne, odpowiednio oznakowane 
zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz wzroku. 

W bliskiej odległości od wejścia do budynku znajduje się wyznaczone, i bezpłatne miejsca 
parkingowe do osób niepełnosprawnych. 

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. 
Osobom niesłyszącym oraz osobom, które maja trudności w komunikowaniu się, gdzie potrzebują 
wsparcia w kontaktach, Jednostka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy 
tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.  Potrzebę skorzystania z usług tłumacza 
języka migowego lub tłumacza przewodnika można zgłosić również pisemnie na adres: Urząd Gminy 
w Rudniku, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer 
telefonu: 32 410 64 18 oraz  e-mailowo: informatyk@gmina-rudnik.pl . Do budynku Urzędu Gminy 
Rudnik może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. 

Komunikacja pozioma 
Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. 

Komunikacja pionowa 
Budynek Urzędu Gminy Rudnik jest wyposażony w windę, co  daje możliwości wejścia na wyższe 
kondygnacje osób z niepełnosprawnościami. 

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami. 
Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach 
inwalidzkich. 

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się  
(Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Jednostka rozszerza w tym zakresie katalog usług, które 
umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z jednostką. 
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