DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zobowiązuje się zapewnić dostępność strony
internetowej wlaczpolske.pl 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 serwisu internetowego wlaczpolske.pl

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 11.2011 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.2019 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 30.10.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w
odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion
Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa
http://wlaczpolske.pl/ spełnia wymagania w 74%.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
odpowiedzialną jest Magdalena Zaczek, adres poczty elektronicznej
magdalena.zaczek@orpeg.pl. Można się także kontaktować dzwoniąc pod numer telefonu
+48 22 390 37 29. 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 w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego
cyfrowo dokumentu, opisania 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 w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7
dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie
informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być

dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny
może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
Dane adresowe Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą:
tel. sekretariat: +48 22 622 37 92, +48 22 622 37 93
fax: +48 22 853 87 03
ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa
e-mail: sekretariat@orpeg.pl

Wejście do budynku jest od ulicy Kieleckiej.
Do wejścia prowadzi chodnik. Nie ma podjazdów dla wózków.
Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc.
Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem
sekretariatu za pomocą domofonu zlokalizowanego przy drzwiach.
Wyżej wymieniony pracownik uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli
niezbędnej pomocy.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W recepcji jest osoba, która udziela pomocy w poruszaniu się po budynku.
ORPEG nie zapewnia dostępu do usług tłumacza języka migowego.

