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Dostępność

Koordynatorzy ds. dostępności w Świętokrzyskim
Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

 

Marzena Surdyka – zastępca dyrektora w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Wydział Organizacji i Kadr w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

                    tel.:                 +48 41 342-15-56

                    e-mail:            marzena.surdyka@kielce.uw.gov.pl

 

Tomasz Płachta – Kierownik Oddziału Kontroli Finansowej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Wydział Finansów i Budżetu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

                    tel.:                 +48 41 342-16-40

                    e-mail:            tomasz.plachta@kielce.uw.gov.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki1.
w Kielcach,

Przygotowanie i koordynacja planu działania na rzecz poprawy w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi2.
potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,

Monitorowanie dostępności usług świadczonych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach osobom ze3.
szczególnymi potrzebami,

Dostosowanie, we współpracy z Biurem Administracyjno – Gospodarczym i inspektorem bhp, obiektów 4.
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do
usług świadczonych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach. 

 

Serwis urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom
niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

HTML5

mailto:org09@kielce.uw.gov.pl
mailto:fn95@kielce.uw.gov.pl


WCAG 2.0 (Podwójne A)

oraz Section 508

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np.
programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
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