Deklaracja dostępności
Leszczyńskie Centrum Biznesu 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. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lcb.leszno.pl
Data publikacji strony internetowej: 2013-04-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-08

Status pod względem zgodności z ustawą
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 włączeń wymienionych poniżej:
filmy nie posiadają audio deskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem
w życie ustawy o dostępności cyfrowej, część plików nie jest dostępnych cyfrowo, brak
odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:
Wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności są:

Mapy; Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub
na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte (m. in. dokumenty pochodzące od
podmiotów zewnętrznych); Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, których
dostosowanie do wymogów dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot
publiczny nie jest uprawniony (m. in. oświadczenia majątkowe, projekty techniczne);
Multimedia nadawane na żywo; Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: (2020-03-15)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami
ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych).
Do sprawdzenia użyto programu: https://achecker.ca/checker/index.php

Pomoc w nawigacji
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację
klawiszy:


alt+1 - mapa strony



alt+2 - kontrast



alt+3 - rozmiar czcionek



alt+g - główna



alt+w - wyszukiwarka



alt+b - bip



alt+r - mailto redakcja



alt+k - kalendarium



alt+h - wszystkie newsy (archiwum)



page up/down - przejście na górę/dół strony



ctrl+u - otwiera plugin ułatwień dostępu i umożliwia nawigację po nim.

Wygląd strony
Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby
niedowidzące i niesłyszące, możliwa zmiana wielkości czcionki, zastosowano prawidłowy
kontrast, konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna, tytuły stron prawidłowo wdrożone
w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden
ustalony wzorzec, nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie, fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone,
każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony
a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna, pułapki klawiaturowe – wykluczone,

wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy,
odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome
i niedowidzące.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Joanna Adach, marketing@lcb.leszno.pl. Kontaktować można się także
dzwoniąc na numer telefonu 653222103. Tą samą drogą można składać wnioski o
udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
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.

Dostępność architektoniczna
Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o., prowadzi swoją działalność w Inkubatorze
Przedsiębiorczości pod adresem: ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno.

Budynek Inkubatora

Przedsiębiorczości dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Główne wejście
znajduje się od ul. Geodetów i posiada drzwi automatyczne. Pozostałe wejścia, zgodnie z
obowiązującymi przepisami budowlanymi, również umożliwiają korzystanie z budynku przez
osoby niepełnosprawne (wejście z poziomu gruntu, brak progów, odpowiednia szerokość,
dostosowane klamek i uchwytów itp.).
W budynku nie ma progów, które utrudniłyby komunikację osób niepełnosprawnych. Dostęp
do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na piętrze umożliwiają dwa dźwigi osobowe
zlokalizowane w budynkach A i C. Na każdej kondygnacji, we wspomnianych budynkach,
znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ich ilość zgodna jest z
obowiązującymi przepisami budowlanymi.
Dla osób niepełnosprawnych wyznaczone są dwa bezpłatne i specjalnie oznaczone miejsca
parkingowe, znajdujące się przed głównym wejściem do budynku.
W Inkubatorze Przedsiębiorczości nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń
kontrastowych. Osoby niewidzące lub z problemami wzroku mogą korzystać z pomocy
pracownika recepcji lub ochrony. Osoby te są dostępne w recepcji usytuowanej na wprost
wejścia głównego do budynku w godzinach otwarcia Inkubatora Przedsiębiorczości. Do
budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Potrzebę należy zgłosić z
co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez:


wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.
o., ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno,



wysłanie wiadomości e-mail na adres: lcb@lcb.leszno.pl,



kontakt telefoniczny przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 65 32 22 100,



kontakt bezpośredni w siedzibie Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o. o. w dni
robocze w godzinach 7:30 -15:30.

