DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o. (zwane dalej Spółką) 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.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
www.tbsjozefow.pl
Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2017-04-03.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-10 r.
Status pod względem zgodności
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, z powodu niezgodności lub wyłączeń
wymienionych poniżej:






niektóre dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności
cyfrowej;
nie wszystkie dokumenty w formacie PDF mogą być w całości prawidłowo odczytywane przez
programy dla osób niewidomych i niedowidzących;
niektóre dokumenty posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji (skany);
treści archiwalne są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu: 2021-11-05
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Iwona Kołtun.
E-mail: tbs@tbsjozefow.pl
Telefon: 22 789-21-44
Zgodnie z art. 18 ustawy 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 zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub elementu strony
internetowej, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
Żądanie powinno zawierać:





dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne
cyfrowo;
wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony powinno nastąpić
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dnia od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku
niedotrzymania wymienionego terminu podmiot publiczny powiadamia osobę występującą
z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie
dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Postępowanie odwoławcze
W przypadku niedotrzymania terminów, odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej bądź jej elementu lub odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu, osobie
występującej z żądaniem przysługuje prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie
zapewnienia dostępności cyfrowej.
Skargę można złożyć pocztą lub drogą elektroniczną:
Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o.
Adres: ul. Zielona 2, 05-420 Józefów
E - mail: tbs@tbsjozefow.pl
Telefon: 22 789-21-44
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/pl
Dostępność architektoniczna
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o.
ul. Zielona 2
05-420 Józefów









Do budynku biura prowadzą dwa wejścia, od ul. Zielonej oraz od ul. Błękitnej. Przy wejściu od
ul. Zielonej znajdują się schody, przy wejściu do ul. Błękitnej znajduje się podjazd dla wózków.
Szerokość drzwi umożliwia swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, brak progów.
Budynek nie jest wyposażony w windę, jednak istnieje możliwość umówienia spotkania
w części parterowej budynku z pracownikami pracującymi na piętrze.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.
Brak miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Przystosowanie obecnego parkingu
dla osób niepełnosprawnych planowane jest w pierwszym kwartale 2022 r.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem
przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych oraz wykonanych
drukiem powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
Biuro nie jest wyposażone w pętlę indukcyjną oraz nie ma możliwości skorzystania z pomocy
tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:





moduł wspierający dostępność treści dostępny po kliknięciu piktogramu osoby
niepełnosprawnej - zmniejszenia wielkości tekstu, skali szarości, dużego/negatywnego
kontrastu, jasnego tła, podkreślenia linków, czytelnej czcionki, resetu ustawień;
możliwość przechodzenia pomiędzy elementami strony przy użyciu klawisza Tab;
możliwość użycia standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

