Deklaracja dostępności
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 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 pwik.olsztyn.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2010.01.08
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017.05.20

Stan dostępności cyfrowej
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.
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Część dokumentów zamieszczonych na stronie jest formacie PDF w postaci graficznej. Jeżeli
potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak
powinniśmy je dostosować.
Poruszaniu się po gółwnym menu nawigacyjnym, może stanowić problem dla osób niewidomych i
słabowidzących.
Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia:
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2021.06.23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.06.23
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z
nami!

W zgłoszeniu podaj:
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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),

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony
internetowej odpowiada Michał Malkiewicz. Możesz skontaktować się z nim mailowo malkiewiczm@pwik.olsztyn.pl lub telefonicznie 797 811 943

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. Jeżeli nadal będziesz
mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika
Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne
Nie ma żadnych aplikacji mobilnych

