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Deklaracja dostępności
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach (KPP Tarnowskie Góry) 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 Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach.
Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26
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 poniższych niezgodności lub wyłączeń:
1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie
są niedostępne z uwagi na fakt, że:
pochodzą z różnych źródeł,
opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
2. niektóre ﬁlmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z
uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Damian
Ciecierski, adres poczty elektronicznej rzecznik@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także
dzwoniąc na numer telefonu 47 85 342 10 lub 798 031 186. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak 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
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach posiada w trwałym zarządzie budynek komendy oraz budynek
Komisariatu Policji w Kamieńcu - gmina Zbrosławice. Użytkuje budynki, w których znajdują się Komisariaty Policji
w Radzionkowie, Kaletach, Tworogu i Pyrzowicach. Do budynków nie można wnosić żadnej broni, materiałów
wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narażać pracowników lub osoby postronne
na niebezpieczeństwo.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, znajduje się przy ulicy Bytomskiej 6 w Tarnowskich
Górach. Budynek komendy składa się z piwnicy, parteru, pierwszego i drugiego piętra. Posiada dwie klatki
schodowe - jedna znajduje się bezpośrednio od ul. Bytomskiej, druga w prawym skrzydle budynku, od strony
Przychodni - Usługi Śródmieście. Klatki schodowe posiadają po dwóch stronach poręcze. Do budynku komendy
znajdującego się w Tarnowskich Górach przy ulicy Bytomskiej 6, można wejść po kilku stopniach wejściem
głównym usytuowanym na rogu budynku. Drzwido budynku otwierają się na zewnątrz. W holu wejściowym, po
lewej stronie wejścia do budynku znajduje się pomieszczenie dyżurnego jednostki, do którego należy się
kierować po wejściu do budynku. Dalsze poruszanie po budynku komendy, możliwe jest w asyście
funkcjonariusza, pracownika prowadzącego sprawę lub osobę skierowaną przez dyżurnego jednostki do obsługi
petenta.

Na parterze budynku naprzeciwko okienka/recepcji znajdują się ogólnodostępne toalety. Z budynku można wyjść na ul.
Bytomską dwoma wyjściami, pokonując kilka schodów. Można wyjść z budynku przez wyjście główne oraz drugie,
usytuowane naprzeciwko zejścia ze schodów z pierwszego i drugiego piętra. Klienci tarnogórskiej komendy, mogą
skorzystać z miejsc parkingowych znajdujących się z prawej strony wejścia głównego do komendy, na parkingu
należącym również do Przychodni - Usługi Śródmieście. Osoba ze szczególnymi potrzebami może wejść do budynku
komendy z psem asystującym i po wcześniejszym uzgodnieniu z dyżurnym jednostki, przemieszczać się z nim po
budynku komendy w asyście policjanta.

Budynek nie jest wyposażony w windy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada pochylni, platform i
podnośników . Nie jest wyposażony w pętle indukcyjne oraz urządzenia przekazujące informacje głosowe. W
budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.

Budynek Komisariatu Policji w Zbrosławicach mieści się w miejscowości Kamieniec przy ulicy Tarnogórskiej 37 A.
Składa się z parteru i pietra. Do budynku można wejść od ulicy Tarnogórskiej, pokonując kilkanaście schodów.
Drzwi do budynku otwierają się na zewnątrz. Przed drzwiami znajduje się dzwonek, po naciśnięciu którego,
można wezwać policjanta. W holu wejściowym znajduje się tzw. poczekalnia. Dalsze poruszanie po budynku
odbywa się przy asyście funkcjonariusza prowadzącego sprawę lub osoby skierowanej do obsługi klienta.
Na piętro budynku prowadzą wąskie schody, które po jednej stronie mają poręcz.
Z budynku można wyjść głównym wyjściem. Przed budynkiem znajdują się 4 miejsca parkingowe dla klientów
Komisariatu. Osoba ze szczególnymi potrzebami może wejść do budynku Komisariatu Policji z psem asystującym
i po wcześniejszym uzgodnieniu z Komendantem Komisariatu, przemieszczać się z nim po budynku w asyście
policjanta.

Budynek nie jest wyposażony w windy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada pochylni, platform i

podnośników. Nie jest wyposażony w pętle indukcyjne oraz urządzenia przekazujące informacje głosowe. W
budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.

Budynek Komisariatu Policji Radzionkowie mieści się w Radzionkowie przy ulicy Męczenników Oświęcimia 42.
Składa się z parteru i piętra. Do budynku można wejść od ulicy Męczenników Oświęcimia, pokonując schody z
kilkunastoma stopniami. Drzwi do budynku otwierają się do wewnątrz. Po wejściu do budynku, w przedsionku,
po lewej stronie znajduje się okienko dyżurnego Komisariatu Policji. Należy się do niego kierować bezpośrednio
po wejściu do budynku. Dalsze poruszanie się po budynku Komisariatu, odbywa się przy asyście funkcjonariusza
prowadzącego sprawę lub osoby skierowanej do obsługi klienta. Na piętro budynku prowadzą strome schody,
które po jednej stronie mają poręcz.
Z budynku można wyjść głównym wyjściem. Przed budynkiem wzdłuż głównej drogi znajdują się ogólne miejsca
parkingowe. Osoba ze szczególnymi potrzebami może wejść do budynku Komisariatu Policji z psem asystującym
i po wcześniejszym uzgodnieniu z Komendantem Komisariatu, przemieszczać się z nim po budynku w asyście
policjanta.

Budynek nie jest wyposażony w windy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada pochylni, platform i
podnośników. Nie jest wyposażony w pętle indukcyjne oraz urządzenia przekazujące informacje głosowe. W
budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.

Komisariat Policji w Kaletach mieści się w budynku Urzędu Miasta w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2.
Komisariat zajmuje pomieszczenia na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku. Wejście do Komisariatu
znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia do Urzędu Gminy. Do Komisariatu można wejść, pokonując
trzy schody znajdujące się na zewnątrz budynku, a następnie pokonując kilka schodów znajdujących się
wewnątrz budynku. Pierwsze drzwi do Komisariatu otwierają się na zewnątrz, a kolejne znajdujące się za
przedsionkiem, do wewnątrz budynku. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się okienko, do którego
należy się kierować bezpośrednio po wejściu do budynku. Dalsze poruszanie się po budynku Komisariatu,
odbywa się przy asyście funkcjonariusza prowadzącego sprawę lub osoby skierowanej do obsługi klienta. Na
piętro budynku prowadzą schody, które po jednej stronie mają poręcz. Z budynku można wyjść głównym
wyjściem. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W rejonie budynku
istnieją miejsca parkingowe ogólnie dostępne dla klientów Urzędu Gminy w Kaletach. Osoba ze szczególnymi
potrzebami może wejść do budynku Komisariatu Policji z psem asystującym i po wcześniejszym uzgodnieniu z
Komendantem Komisariatu, przemieszczać się z nim po budynku w asyście policjanta.

Budynek nie jest wyposażony w windy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada pochylni, platform i
podnośników. Nie jest wyposażony w pętle indukcyjne oraz urządzenia przekazujące informacje głosowe. W
budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

Komisariat Policji w Pyrzowicach mieści się w Pyrzowicach przy ulicy Wolności 90 w budynku należącym do
Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice. Wejść do Komisariatu można bezpośrednio z poziomu terenu. Pierwsze
drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz budynku i prowadzą do przedsionka. W przedsionku znajduje się
okienko oraz dzwonek, którym można przywołać policjanta. Drugie drzwi prowadzą do holu głównego i otwierają
się do wewnątrz budynku. Dalsze poruszanie się po budynku Komisariatu, odbywa się przy asyście

funkcjonariusza prowadzącego sprawę lub osoby skierowanej do obsługi klienta. W rejonie budynku istnieją
miejsca parkingowe ogólnie dostępne dla klientów Portu Lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach. Osoba ze
szczególnymi potrzebami może wejść do budynku Komisariatu Policji z psem asystującym i po wcześniejszym
uzgodnieniu z Komendantem Komisariatu, przemieszczać się z nim po budynku w asyście policjanta.

Budynek nie jest wyposażony w windy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada pochylni, platform i
podnośników. Nie jest wyposażony w pętle indukcyjne oraz urządzenia przekazujące informacje głosowe. W
budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.

Komisariat Policji w Tworogu mieści się w budynku należącym do Urzędu Gminy znajdującym się przy ulicy
Zamkowej 16 w Tworogu. Usytuowany jest na parterze budynku, w lewym skrzydle na końcu korytarza.
Znajdują się tam 4 pokoje użytkowane przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Tworogu. Do pomieszczeń
Komisariatu można dostać się głównym wejściem Urzędu Gminy, pokonując kilka schodów lub podjazdem
znajdującym się przy głównym wejściu do gminy. Do Komisariatu można wejść również bocznym wejściem,
pokonując kilku schodów znajdujących się z lewej strony budynku. Drzwi do Komisariatu otwierają do wewnątrz
budynku. Przed wejściem do pokoi służbowych policjantów, znajduje się uskok w poziomie podłogi. Poruszanie
się po pomieszczeniach Komisariatu, odbywa się przy asyście funkcjonariusza prowadzącego sprawę lub osoby
skierowanej do obsługi klienta. Na tym samym poziomie co Komisariat Policji, znajduje się toaleta dla osób
niepełnosprawnych. Z pomieszczeń Komisariatu można wyjść głównym wyjściem Urzędu Gminy bezpośrednio na
ulicę Zamkową lub bocznym wejściem znajdującym się z lewej strony budynku. Przy prawym skrzydle budynku
znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W rejonie budynku istnieją również
ogólnodostępne miejsca parkingowe. Osoba ze szczególnymi potrzebami może wejść do pomieszczeń
Komisariatu Policji z psem asystującym i po wcześniejszym uzgodnieniu z Komendantem Komisariatu,
przemieszczać się z nim, w asyście policjanta.

Budynek nie jest wyposażony w windy dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada pochylni, platform i
podnośników. Nie jest wyposażony w pętle indukcyjne oraz urządzenia przekazujące informacje głosowe.

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i
systemu języka migowego online.
Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także
możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.
Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do
strony euslugi.policja.pl
Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach
komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).
W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową
jest Andrzej Szastok, adres poczty elektronicznej andrzej.szastok@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można
się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 342 28 lub 798 030 280.

