
Deklaracja dostępności 

Nazwa podmiotu:  

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 

ul. Smętka 5 

11-500 Giżycko 

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku 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 Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji 

w Giżycku https://www.poregizycko.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-25 

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2016-05-20 

 

Stan dostępności cyfrowej 

Status pod względem zgodności: 

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. 

- zamieszczone na stronie publikacje w formie pików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.  

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-29 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny 

przeprowadzonej przez PORE. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową 

jest Grażyna Imporowicz, g.imporowicz@poregizycko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na 

numer telefonu 87 4286663. Ta samą drogą można składać żądania zapewnienia dostępności.  

Informacja na temat procedury: 
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, 
lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego 
sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Zgłoszenie 
powinno zawierać: 
 

 dane osoby zgłaszającej problem (imię i nazwisko), 
 wskazanie, o którą stronę internetową chodzi, opisanie na czym polega problem i jaki sposób 

jego rozwiązania byłby najwygodniejszy dla zgłaszającego, 
 sposób kontaktu (telefonicznie, mailowo) 

 

https://www.poregizycko.pl/
mailto:g.imporowicz@poregizycko.pl


Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu 

dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

 

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w 

ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, PORE 

w Giżycku niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, oraz określi 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,  PORE może zaproponować 

alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku  odmówi realizacji żądania 

zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie 

możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu 

strony internetowej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 

Obywatelskich 

 

Dostępność architektoniczna 

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko – budynek parterowy. 

1. Dojazd do PORE jest dogodny z ul. Smętka i ul. Kościuszki. Przed budynkiem znajdują się 

miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku prowadzą 3 wejścia: 

- do PP-P od ul. Smętka oznaczone literą A, 

- do PBP i PODN od ul. Kościuszki oznaczone literą  E, 

- służbowe od strony ZSZ bez oznaczenia. 

 

Wejścia dla użytkowników A i E posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

2. Dla osób na wózkach w PP-P dostępny jest korytarz i gabinety pedagogów, psychologów 

i logopedów. Do sekretariatu prowadzą schody. Niepełnosprawni ruchowo w celu załatwienia 

sprawy muszą prosić o pomoc pracownika sekretariatu.W bibliotece wypożyczalnia i czytelnia 

jest dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo.W  budynku, między poradnią a 

biblioteką, znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

3. Do pomieszczeń PORE można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. 

5. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej. 

6. W placówce zatrudniony jest logopeda z umiejętnością posługiwania się językiem migowym. 

 


