
Deklaracja dostępności 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu 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 www.pcpr.boleslawiec.pl 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj 

się z nami! W zgłoszeniu podaj: 

• adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść, 

• swoje imię i nazwisko, 

• swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail 

• informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. 

druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa), 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

• Matylda Kruszakin 

• E-mail: m.kruszakin@pcpr.boleslawiec.pl 

• Telefon: 75 612 17 81 

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. 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 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, 

wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej 

procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, Plac Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec.  

Do budynku prowadzi jedno wejście. Przy schodach znajduje winda dostosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Budynek dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach.  

W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy 

budynku znajduje się parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Do budynku  

i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym / przewodnikiem. W budynku 

nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

