Deklaracja dostępności

Strona internetowa Zakładu Karnego w Czerwonym Borze jest częścią portalu internetowego
Służby Więziennej. Zakład Karny w Czerwonym Borze nie jest właścicielem strony internetowej,
a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniana treści w ściśle ograniczonym zakresie
(dotyczących wyłącznie działalności Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ). Zakład Karny w
Czerwonym Borze 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. Deklaracja dostępności dotyczy strony
internetowej Zakładu Karnego w Czerwonym Borze , która jest częścią portalu internetowego
Służby Więziennej.
Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w obecnej chwili jest uruchomiona w
trybie awaryjnym. Związane jest to z awarią serwerów na których utrzymywane były usługi
hostingowe dla portalu internetowego Służby Więziennej. Obecna wersja strony zawiera
podstawowe materiały oraz informacje dotyczące poszczególnych jednostek oraz
najważniejsze informacje teleadresowe. Trwają prace dotyczące przywrócenia pełnej
funkcjonalności strony.
Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.30.
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).

Na stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia
wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony
internetowej koordynuje ppor. Adam Buczkowski – koordynator do spraw dostępności.
Możesz do nas napisać mail – adam.buczkowski@sw.gov.pl lub zatelefonować – 86 215 35
83.
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od
jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej
informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub
przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2
miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z
Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Oddziału
Opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeżeli nadal
będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je
do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Zakład Karny w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 2, 18-300 Łomża.

Na teren Zakładu prowadzi jedno wejście przez budynek bramy głównej. Wejście jest na
równi z otaczającym terenem. Elektrozamkiem drzwi steruje bramowy. Wejście odbywa się
przy asyście funkcjonariusza lub pracownika. Obiekt administracji nie jest dostosowany do
potrzeb osób poruszających się na wózkach. Budynek posiada parter i 1 piętro. Na parter i
pietra prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynku nie ma windy.
Jednostka jest w posiadaniu schodołaza, który pokonuje bariery pionowe i może być
wykorzystywany we wszystkich obiektach Zakładu. Budynek nie posiada toalety dla osób z
niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z
niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń zezwala się na wejście z
psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak obiekt nie jest do tego przystosowany. W
budynku nie ma pętli indukcyjnych. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego
języka migowego (PJM) online – usługa nie jest dostępna.
Aplikacje mobilne
Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.
Informacje dodatkowe
Zakładu Karnego w Czerwonym Borze jest w trakcie działań zmierzających do osiągnięcia

minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami.

