
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej 

Gminy Jodłowa 
 

Wstęp deklaracji 

Urząd Gminy Jodłowa 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 Urzędu Gminy Jodłowa http://www.jodlowa.eu 

Dane teleadresowe jednostki: 

Urząd Gminy Jodłowa 

39-225 Jodłowa 

Jodłowa 1A 

województwo podkarpackie, powiat dębicki 

tel. 14 683 30 53,  14 630 20 01 

fax. 14 630 20 02 

www.jodlowa.eu 

e-mail: gmina.jodlowa@jodlowa.eu 

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-03 

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22 

Strona internetowa Gminy Jodłowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu 

niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

  

 informacje, artykuły, załączniki, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o 

dostępności cyfrowej, mogą nie posiadać tekstów zastępczych; 
 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; 
 niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu; 
 umieszczone na stronie filmy pochodzą z zewnętrznych serwisów i nie mają dołączonych napisów 

dla osób niesłyszących – poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą 

nadmierne obciążenia finansowe; 
 pliki, które nie zostały wytworzone w Urzędzie Gminy Jodłowa, są wyłączone z dostępności; 
 pliki PDF nie są dostępne w warstwie tekstowej.  Użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR 

(np. OnlineOCR). 

 

 

Dokładamy starań aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej Gminy 

Jodłowa . 

 

Ułatwienia na stronie internetowej Gminy Jodłowa 

Strona internetowa Gminy Jodłowa posiada następujące ułatwienia: 

 podwyższony kontrast (czarne tło żółte litery, żółte tło czarne litery, tryb nocny, tryb czarno-biały) 

 możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 

 szeroki i wąski układ strony 

 mapa strony 

mailto:gmina.jodlowa@jodlowa.eu
https://www.onlineocr.net/


 przejrzysty i czytelny układ materiałów 

Data sporządzenia deklaracji 

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika UG 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sławomir Myszkowski – referent 

koordynator do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie 

Gminy Jodłowa 

tel. 14 630 20 17 lub 14 630 20 01 wew. 117 

lub 

Mariusz Starzec – informatyk 

koordynator do spraw dostępności cyfrowej w Urzędzie Gminy Jodłowa 

tel. 14 630 20 07 lub 14 630 20 01 wew. 107 

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 

Budynek Urzędu Gminy nie pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich 

jednak jest zapewniony kontakt z koordynatorem ds. dostępności i dziennikiem podawczym za 

pomocą zainstalowanego dzwonka przed wejściem do budynku.  

 

http://www.rpo.gov.pl/

