
Deklaracja dostępności 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu 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 mops_bierun.bip.gov.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-30. 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Brak tekstu łatwego do czytania (ETR) 
Nagrania audio nie posiadają transkrypcji. 
Zmiana rozmiaru tekstu 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-02 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu. 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej nie utworzono skrótów klawiaturowych.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Katarzyną 
Wiśniewską, adres poczty elektronicznej sekretariat@mops.bierun.pl, telefon 32 216 21 76. 

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 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. 

mailto:sekretariat@mops.bierun.pl


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. 

Dostępność architektoniczna 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu mieści się w budynku znajdującym się  
w Bieruniu 43 – 155, przy ul. Wł. Jagiełły 1. 

Punkt terenowy Ośrodka mieści się w budynku znajdującym się w Bieruniu 43 – 150,  
przy ul. Chemików 139. 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: 

W holu segmentu A znajduje się Punkt Przyjęć Interesantów, gdzie klienci są obsługiwani bez potrzeby 

przemieszczania się po obiekcie. Punkt posiada wydzielone miejsce do odpoczynku, wyposażone  

w krzesło i stolik. Wejście do pomieszczenia dostosowane jest do potrzeb osób poruszających się  

na wózku inwalidzkim oraz z trudnościami w poruszaniu się (na zewnątrz budynku znajduje się rampa 

wjazdowa z poręczami po obu stronach, nad wejściem znajduje się zadaszenie chroniące przed 

deszczem, wejście stanowią dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 170 cm, zarówno w ciągu 

komunikacyjnym, jak i przed wejściem brak jest obiektów utrudniających komunikację). 

W budynku Punktu Terenowego znajduje się dźwig osobowy. 

W budynkach brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy lub głosowy oraz 

pętli indukcyjnej. 

Do budynków możliwy jest wstęp osoby korzystającej z psa asystującego.  

Podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem następujących 

środków/sposobów komunikowania się: 

− kontakt telefoniczny, 

− kontakt korespondencyjny, 

− komunikację audiowizualną z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, 

− przesyłanie faksów. 

Podmiot nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego. 

Przed wejściem do głównej siedziby MOPS znajduje się tablica informacyjna, a wejścia  
do poszczególnych segmentów są oznaczone strzałkami oraz opisane.  

https://www.rpo.gov.pl/

