Oświadczenie w sprawie dostępności
Urząd Statystyczny w Katowicach 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. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej Urzędu Statystycznego w Katowicach.
Data publikacji strony internetowej: 03.06.1995 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.01.2018 r.
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 wymienionych
poniżej:





część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich poprawnie zaznaczonej logicznej
struktury lub są skanami dokumentów),
część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub alternatywnej wersji
danych,
część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak
wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do
kontaktu jest Sylwester Borek S.Borek@stat.gov.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
skargi na brak zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Urzędu na adres:
SekretariatUsKce@stat.gov.pl.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu
strony internetowej. 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 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.
Urząd Statystyczny w Katowicach 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.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika
Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek: Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
Budynek Urzędu Statystycznego w Katowicach jest ogólnie dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Owocowej 3. Budynek składa się z
czterech kondygnacji. Na zewnątrz znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych, umożliwiająca
swobodny dostęp do głównego wejścia do budynku. Dojście do budynku jest utwardzone.
Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
Posiada odpowiedniej szerokości drzwi wejściowe i ciągi komunikacyjne. Budynek pozbawiony jest progów
utrudniających poruszanie się na wózkach inwalidzkich, a także wyposażony jest w dostatecznie szerokie
drzwi. W budynku nie ma śliskich powierzchni, jak i różnic poziomu podłóg.
Wszystkie pomieszczenia dla petentów dostępne są na parterze budynku. W pokojach, gdzie przyjmowani
są petenci przystawki do biurek dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:






REGONu pok. 011, 012
Informatorium (strefa szybkiej obsługi klienta) pokój 007,
Czytelni ( strefa pracy i cichej obsługi klienta) pokój 008,
Sali szkoleniowo – konferencyjnej.

Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się Kancelaria Urzędu, która umożliwia swobodną
obsługę petenta niepełnosprawnego.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze holu głównego. Jest obszerna, przy wc
znajduje się uchwyt umocowany na stałe i podnoszony. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca
parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Podczas wizyty w Urzędzie możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Urząd
zatrudnia dwóch pracowników posługujących się językiem migowym.
Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem
zamierzonej wizyty. W Urzędzie Statystycznym w Katowicach osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie
jest Pani Joanna Stolarzewicz – tel. 32 779 12 27 i Pani Katarzyna Pietruczuk tel. 32 779 12 77, e-mail:
SekretariatUSKCE@stat.gov.pl.
Korzystanie z pomocy tłumacza w urzędzie jest bezpłatne tylko dla osoby uprawnionej, będącej osobą
niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).
Oddziały terenowe Urzędu mieszczą się w wynajmowanych pomieszczeniach, które są tylko częściowo
przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i nie mogą być modernizowane przez najemcę. W
związku z powyższym tylko dwa obiekty tj. US Katowice oraz O/Sosnowiec są całkowicie dostosowane dla
osób niepełnosprawnych.
Budynek: Urząd Statystyczny w Katowicach, Oddział w Sosnowcu, ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec.
Zarządcą budynku jest Miejski Zarząd Zasobów Lokalowych.
Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Rzeźniczej. Budynek składa się z pięciu kondygnacji.
Oddział zajmuje część trzeciej kondygnacji. Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych. Udostępnionych jest również podjazd dla wózków inwalidzkich. Dojście do budynku
jest utwardzone.

Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, za portiernią znajduje się winda
pasażerska.
Do pomieszczeń oddziału można dostać się windą pasażerską. Wejście do wszystkich pomieszczeń
oddziału jest na tyle szerokie, że umożliwia swobodny wjazd osobie niepełnoprawnej na wózku
inwalidzkim. Pomieszczenia obsługi klienta (punkt informacyjny, Informatorium i punkt Regon) znajdują
się obok siebie.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
dla osób niewidomych i słabowidzących.
Budynek: Urząd Statystyczny w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44, 43-300 BielskoBiała. Właścicielem budynku jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Do budynku prowadzi jedno główne wejście z dwoma schodami. Budynek składa się z trzech kondygnacji.
Oddział znajduje się na 2 piętrze. Budynek posiada wysoki parter, do którego również prowadzą schody.
Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku jest portiernia po lewej stronie wejścia. Interesanci
przyjmowani są w pomieszczeniu Regon, które znajduje się na 2 piętrze. Dojście do budynku stanowią
utwardzone ścieżki z wysokimi krawężnikami, co stanowi barierę dla osób niepełnosprawnych. Budynek
nie ma wyznaczonych żadnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek Oddziału
Urzędu Statystycznego w Katowicach nie jest dostosowany do potrzeb osób zarówno z
niepełnosprawnością ruchową (schody, brak windy), jak również dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.
Budynek: Urząd Statystyczny w Katowicach, Oddział w Bytomiu, ul. Stanisława Moniuszki 26a, 41-902
Bytom. Zarządcą budynku jest Manadom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony ulicy Stanisława Moniuszki. Budynek składa się z
trzech segmentów A, B i C. Oddział znajduje się w segmencie A, który składa się z trzech kondygnacji i
znajduje się na pierwszym piętrze. Pozostałe segmenty składają się z pięciu kondygnacji. Dojście do
budynku jest utwardzone. W budynku nie ma portierni. Budynek nie posiada windy. Od strony głównego
wejścia przy ulicy znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, których
właścicielem jest Urząd Miasta w Bytomiu. Do samego budynku udostępniony jest podjazd dla wózków
inwalidzkich. Jednak do samego oddziału podjazdu nie ma. Budynek Oddziału Urzędu Statystycznego w
Katowicach nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w
alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.
Budynek: Urząd Statystyczny w Katowicach, Oddział w Częstochowie, Aleja Niepodległości 20/22, 42-200
Częstochowa. Urząd posiada współwłasność w budynku Wspólnoty Lokalowej przy Alei Niepodległości
20/22 w Częstochowie.
Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony Al. Niepodległości. Budynek składa się z pięciu
kondygnacji. Oddział mieści się na czwartym piętrze. Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia
głównego. Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie
posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Ścieżki prowadzące do budynku są utwardzone. Od ulicy, z
chodnika zrobiona jest specjalna pochylnia, która umożliwia zjazd osób niepełnosprawnych na wózkach
inwalidzkich i prowadzi ona do samego parkingu i budynku Wspólnoty. Budynek nie posiada windy. Nie
ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób
niewidomych i słabowidzących.
Budynek: Urząd Statystyczny w Katowicach, Oddział w Rybniku, ul. Bolesława Chrobrego 6, 44-200 Rybnik.
Zarządcą budynku jest Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców.
Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony ulicy Chrobrego. Budynek posiada sześć
kondygnacji. Oddział znajduje się na szóstym piętrze. Ścieżki prowadzące do budynku są utwardzone. W
budynku znajduje się winda. Winda jest wąska i niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do
windy prowadzą schody, jak również do wejścia głównego samego budynku. Budynek nie posiada podjazdu
dla wózków inwalidzkich. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się od strony
parkingu. Budynek Oddziału Urzędu Statystycznego w Katowicach nie jest dostosowany do potrzeb osób

zarówno z niepełnosprawnością ruchową (schody, brak odpowiedniej windy), jak również dla osób
niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym.

