Deklaracja dostępności
Urząd Gminy w Chojnicach 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 strony internetowej BIP Urzędu Gminy w Chojnicach.
Data publikacji strony internetowej: 2020.02.12
Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020.08.13
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:




filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:



mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.08.23 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
kontaktową jest Mariusz Karasiewicz, mariuszk@gminachojnice.com.pl. Kontaktować można
się także dzwoniąc na numer telefonu (52) 397 2129. Tą samą drogą można składać wnioski o
udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
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.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a
Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. 31 Stycznia
Do wejścia prowadzi: 1 wejście dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózku inwalidzkim.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i
słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku urzędu jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach
1,2,3.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i 3 piętrze.
Przed budynkiem wyznaczono …. miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy
urzędu, tj. w godz. 7.00 – 15.30. Kontakt: 523972129

Informacje ogólne na temat pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących
System wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną jest złożony ze źródła dźwięku (mikrofon lub
zespół mikrofonów podłączonych do miksera audio, TV, odtwarzacz CD, laptop etc.),
wzmacniacza pętli indukcyjnej, którego parametry dobiera się na podstawie rodzaju
zastosowania oraz charakterystyki i wielkości pomieszczenia. Odpowiednio zainstalowanego
(z zachowaniem normy PN-EN 60118-4:2015-6)i dobranego pod względem parametrów
przewodu pętli indukcyjnej pełniącego rolę anteny indukującej pole elektromagnetyczne.
Odbiornika (cewki indukcyjnej), czyli aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli
indukcyjnej lub zewnętrznego odbiornika pętli indukcyjnej.
Pętle indukcyjne dzielimy na różne rodzaje w zależności ich zastosowania, tj.





Pętle przeznaczone dla dużego audytorium o dużym zasięgu (miejsca kultu
religijnego, sale wykładowe, aule)
Pętle przeznaczone dla małej ilości odbiorców (salki konferencyjne, mieszkania, klasy
lekcyjne, środki komunikacji publicznej)
Pętle tzw. stanowiskowe lub okienkowe przeznaczone dla jednego odbiorcy (okienka,
kasy, recepcje, banki)
Pętle o przeznaczeniu specjalistycznym np. parowane z telefonami komórkowymi

Pętla indukcyjna – zasada działania systemu wspomagania słuchu dla osób
niedosłyszących
Sygnał ze źródła dźwięku (mikrofon lub zespół mikrofonów, TV, laptop, rzutnik
multimedialny…) jest podłączony do wzmacniacza pętli indukcyjnej, który generuje prąd
zmienny o wartości nawet kilkunastu amper. Prąd ten „płynie” poprzez obwód zamknięty, w
którym wytwarzane jest pole elektromagnetyczne. Pole elektromagnetyczne przekształcane
jest przez cewkę w aparacie słuchowym na dźwięk a następnie wzmocniony odpowiednio do
poziomu ubytku słuchu użytkownika.
W salach konferencyjnych oraz szkoleniowych oprócz źródeł dźwięku takich jak mikrofon
prelegenta lub laptop do obwodu wzmacniacza jest również „podawany” sygnał z mikrofonu
pojemnościowego lub zespołu mikrofonów pojemnościowych aby użytkownik aparatu
słuchowego z cewką indukcyjną nie czuł się odosobniony. Mikrofony „zbierają” naturalny
szum występujący w pomieszczeniu i za ich pośrednictwem sygnał jest przekazywany dalej
poprzez wzmacniacz pętli indukcyjnej do aparatu słuchowego odbiorcy.

Zalety stosowania pętli indukcyjnych





Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy
czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu prelegenta lub innego źródła dźwięku co
pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia, w
którym się znajduje,
Liczba osób korzystających w jednym czasie z pętli indukcyjnej nie wpływa na jakość
przekazu,
Jednocześnie z pętli indukcyjnej może korzystać nieograniczona liczba
użytkowników,






Sygnał z prawidłowo zainstalowanej pętli indukcyjnej będzie idealnie dopasowany do
ubytku słuchu osoby niedosłyszącej, gdyż poziom głośności jest dopasowywany
indywidualnie na aparacie słuchowym,
Dzięki pętli indukcyjnej osoba słabosłysząca nie musi stosować dodatkowych
urządzeń. Wystarczy, że na swoim aparacie słuchowym przełączy tryb z M na T
Wbrew pozorom system wspomagania słuchu dla osób niedosłyszących z pętlą
indukcyjną jest systemem prostym w użyciu, ponieważ jest konfigurowany przez
osobę odpowiedzialną za instalację tego systemu tylko jeden raz i nie ma potrzeby
dalszego ingerowania w jego ustawienia.

