
Deklaracja dostępności: 

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. zapewnia 

dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy 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 www.zeciuk.pl 

• Data publikacji strony internetowej: 2021-03-01 

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 

2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych 

poniżej, z uwagi na możliwość publikacji przed wejściem w życie w/w 

ustawy: 

• dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać 

nieopisane elementy graficzne, 

• zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać 

niepoprawne opisy, 

• tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków 

oraz opisów kolumn i wierszy, 

• elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców             

np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności. 

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. zobowiązuje się 

zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej 

na www.zeciuk.pl 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 stron 

internetowej www.zeciuk.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2021.03.01 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.03.31 

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020r. Deklarację sporządzono na 

podstawie samooceny przeprowadzonej przez ZECiUK Sp. z o. o. 

w oparciu o Listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych  



z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej www.zeciuk.pl można korzystać ze standardowych 

skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy  

o kontakt. 

Osobą odpowiedzialną jest: Grzegorz Białas,  

adres e-mail:g.bialas@zeciuk.pl, tel.: (067) 266-28-09 

Wyłączenia 

Brak 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21 

• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji 

dnia: 2021-03-30 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Białas 

• E-mail: g.bialas@zeciuk.pl 

• Telefon: (067) 266-28-09 

Każdy ma prawo: 

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej 

elementu, 

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej 

alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać: 

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie 

dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji 

niedostępnej. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej  

w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo 

http://www.zeciuk.pl/


zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno 

nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Skargi i odwołania 

Za niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można 

złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na 

adres: 

• Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich 

• Adres: al. Solidarności 77 00-090 Warszawa 

• E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl 

• Telefon: 22 551 77 00 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Dostępność architektoniczna 

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska 

Polskiego 29, 64-915 Jastrowie. 

Budynek główny ZECiUK Sp. z o.o. posiada jedno wejście, do którego 

prowadzą trzystopniowe schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. 

Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek, umożliwiający osobom  

z ograniczeniami zdrowotnymi przywołanie pracownika Spółki.  

W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej, ani oznaczeń  

w alfabecie Braille’a czy oznaczeń kontrastowych lub 

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem 

asystującym i psem przewodnikiem. 

Informacje dodatkowe 

Ułatwienia 

Podjazd dla wózków inwalidzkich. 

Inne informacje i oświadczenia 

Brak 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie 

Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi. 

 

 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
http://www.gov.pl/dostepnosc-cyfrowa/
http://www.gov.pl/dostepnosc-cyfrowa/

