
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

<h1>Deklaracja dostępności</h1>
<div id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Sąd Rejonowy w Sulęcinie</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do <a id="a11y-url"
href="http://sulecin.sr.gov.pl/">strony internetowej Sądu Rejonowego w Sulęcinie</a>.</div>
<p>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data-publikacja">2020-03-30</span>. Data ostatniej istotnej aktualizacji:
<span id="a11y-data-aktualizacja">2020-03-30</span>.</p>
<div id="a11y-status">Strona internetowa 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:
<ul>
<li>część plików nie jest dostępnych cyfrowo,</li>
<li>brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,</li>
</ul>
Wyłączenia:
<ul>
<li>mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,</li>
</ul>
</div>
<p>Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data-sporzadzenie">2020-03-30</span>. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. </p>
<div>
<p>Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych
(stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).</p>
</div>
<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>
<p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest <span id="a11y-
osoba">Edward Stefaniak</span>, <span id="a11y-email">informatyk@sulecin.sr.gov.pl</span>. Kontaktować można się także
dzwoniąc na numer telefonu <span id="a11y-telefon">95 755 48 24</span>. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.</p>
<p id="a11y-procedura">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. 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.</p>
<p>Link do strony internetowej <a href="https://www.rpo.gov.pl/" target="_blank" rel="noopener">Rzecznika Praw
Obywatelskich</a>.</p>
<h2 id="a11y-atchitektura">Dostępność architektoniczna</h2>
<ol>
<li>Do budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie prowadzi jedno główne wejście od ulicy Kościuszki. </li>
<li>Do wejścia prowadzą sześciostopniowe schody wraz z szerokim spocznikiem umożliwiającym manewrowanie wózkiem dziecięcym
czy inwalidzkim. </li>
<li>Przy schodach znajduje się podjazd umożliwiający wjazd wózkami dziecięcymi oraz inwalidzkimi.</li>
<li>Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach dostępna jest tylko pierwsza kondygnacja - parter. Na parterze znajduje
się Biuro Obsługi Interesantów, a w nim Biuro Podawcze i Czytelnia Akt. Na parterze znajdują się również 2 sale rozpraw, dostępne dla
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.</li>
<li>Parking znajdujący się na terenie sądu, nie jest ogrodzony,  jest ogólnie dostępny. Wjazd możliwy jest od ulicy Kościuszki lub od
ulicy Żeromskiego. Parking posiada dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.</li>
<li>Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: bez ograniczeń.</li>
<li>Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: nie jest dostępna.</li>
</ol>
<h3>Zgodność ze standardami</h3>
<h4>Serwis jest zgodny ze standardami W3C:</h4>
<ul>
<li>HTML 5</li>
<li>WCAG 2.0 (poziom AA)</li>
<li>Section 508</li>
</ul>
<h3>Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym</h3>
<p>Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.
Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy
tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.</p>
<h3>Serwis spełnia także zapisy dokumentów</h3>
<ul>
<li>Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006</li>
<li>Inicjatywa i2010</li>
<li>Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ</li>
</ul>
<h3>Kompatybilność</h3>
<p>Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy
NVDA.<br /><br />Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.</p>
<h3>Wygląd</h3>
<p>Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii
asystujących:</p>
<ul>
<li>zmiana wielkości czcionki</li>
<li>zmiana kontrastu</li>
<li>oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach</li>
</ul>
<h3>Skróty klawiaturowe</h3>
<p>Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy
czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.</p>
<h3>Pomoc w nawigacji</h3>
<p>Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.</p>


