
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej 

Urzędu Gminy Skrzyszów 

Wstęp deklaracji 

Urząd Gminy Skrzyszów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej 

Urzędu gminy 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 podmiotowej Urzędu Gminy Skrzyszów 

http://skrzyszow.pl 

Dane teleadresowe jednostki: 

Urząd Gminy w Skrzyszowie 

33-156 Skrzyszów 642 

tel. 14 688 70 00 

fax. 14 688 70 02 

NIP 873-101-83-84 REGON 000548991 

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-20 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01 

Strona główna Urzędu Gminy Skrzyszów jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.  
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z 
powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

Strona posiada m.in. takie elementy jak: 

• ciemny kontrast (czarne tło, żółte litery) 

• jasny kontrast 

• zaznaczanie nagłówków strony 

• możliwość powiększania strony 

• możliwości powiększenia wielkości liter na stronie 

• ustawienie standardowej czcionki 

• zaznaczanie oraz podkreślanie linków strony 

• zmiana koloru tła strony 

• zamieszczone na stronie głównej Urzędu Gminy Skrzyszów informacje, w postaci 

artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane 

przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

http://skrzyszow.pl/


Data sporządzenia deklaracji 

Deklarację sporządzono dnia 2019-10-02 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu 

Gminy w Skrzyszowie. 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Koordynator ds. Dostępności Agnieszka Czarnik- 

Mucha 

e-mail: a.czarnik@ug.skrzyszow.pl 

Telefon: 14 688-70-23 

Procedura wnioskowo-skargowa 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo 

wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu 

alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący 

żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw 

Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna 

Dojazd do siedziby Urzędu Gminy w Skrzyszowie - do urzędu można dotrzeć drogą 

powiatową nr 1367k . Znak drogowy wskazujący dojazd bezpośrednio do urzędu 

znajduje się przy drodze powiatowej pomiędzy Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

w Skrzyszowie a Zespołem Szkół Podstawowych w Skrzyszowie. 

W odległości ok. 100 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się przystanek 

autobusowy. 

Komunikacja autobusowa (prywatni przewoźnicy) - brak autobusów niskopodłogowych. 

Dostępność wejścia 

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście przystosowane dla niepełnosprawnych znajduje 

się od strony parkingu dla pracowników (prawe skrzydło budynku Urzędu Gminy w 

Skrzyszowie - od północy). Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.  

mailto:a.czarnik@ug.skrzyszow.pl
http://www.rpo.gov.pl/


Dostępność parkingu 

Urząd Gminy w Skrzyszowie posiada parking ogólnodostępny. Osoby niepełnosprawne mogą 

skorzystać z parkingu dla pracowników w celu załatwienia spraw w urzędzie. 

Dostępność toalety 

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla 

osób niepełnosprawnych. 

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku 

Istnieje możliwość pomocy niepełnosprawnym, w tym celu należy zadzwonić do sekretariatu 

urzędu gminy 14 688-70-00 lub wysłać e-maila na adres sekretariat@ug.skrzyszow.pl. 

Utrudnienia 

Brak windy. 

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku 

W przypadku trudności w dotarciu interesanta na I piętro urzędu istnieje możliwość zejścia 

pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. 

Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku 

• Tablica informacyjna zamieszczona wewnątrz budynku (na parterze) 

• Pracownik Dziennika Podawczego znajdujący się przy wejściu głównym do urzędu. 

Obsługa osób słabosłyszących 

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po 

uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. 

Więcej informacji w zakładce Komunikacja w języku migowym. 

mailto:sekretariat@ug.skrzyszow.pl
https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,217830,gdzie-i-jak-zalatwic-sprawy.html

