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OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI 

 

Deklaracja dostępności 

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku z filią w Opatowie 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: http://www.zochcinek.pl/    

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 

wyłączeń wymienionych poniżej. 

Część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ 

ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności 

cyfrowej, część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo (trwają pracę nad konwersją plików do 

wersji dostępnych cyfrowo), 

• część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, 

ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy 

o dostępności cyfrowej, 

• część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo (trwają pracę nad konwersją plików do 

wersji dostępnych cyfrowo), 

• brak opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w 

życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej, 

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed 

wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej), 

• załączone mapy nie podlegają ocenie, ponieważ mapy są wyłączone z obowiązku 

zapewnienia dostępności. 

http://www.zochcinek.pl/


Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku   spełnia większość wymogów do 

WCAG 2.1 , zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych. 

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. 

Serwis urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0 w oparciu o 

mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Aplikacje mobilne. 

Brak aplikacji 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny. 

Osobą do kontaktu jest Katarzyna Łuba, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej: kasialuba@onet.eu  Kontaktować 

można się także dzwoniąc na numer telefonu  (15) 868-28-18, 721307326. Tą samą drogą 

można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak 

zapewnienia dostępności. 

 

 

mailto:kasialuba@onet.eu


Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 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. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego: 

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27 – 500 Opatów 

Tel.:  (15) 868-28-18 

Faks: (15) 868-28-18 

E-mail: dps@zochcinek.pl 

Strona internetowa:  http://www.zochcinek.pl/    

 

https://www.rpo.gov.pl/
mailto:dps@zochcinek.pl
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Dostępność architektoniczna budynku Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku oraz Filii 

w Opatowie 

1. Budynek Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku  

Dostępność architektoniczna budynków Domu Pomocy Społecznej 

w Zochcinku 

1. Budynek Administracji  

W budynku mieszczą się: 

• Parter: światłoterapia, lokale aktywizujące, pokój opiekunów socjalnych 

• I piętro: pokoje sekcji socjalno-administracyjnej, kadr, sekcji księgowości, 

administracyjno-gospodarczej, dział księgowości, sekretariat, gabinet Dyrektora 

 

2. Budynek B – mieszkalny 

W budynku mieszczą się: 

• Parter: pokój pielęgniarek, pokój socjalny opiekunów, pokoje mieszkalne 

• I piętro: pokój pracowników socjalnych, pokoje mieszkalne 

• II piętro: pokój kierownika budynku, pokój gościnny pokoje mieszkalne 

• III piętro: pokoje mieszkalne  

 

3. Budynek A – mieszkalny  

W budynku mieszczą się: 

• Parter: pokój pielęgniarek, pokój socjalny opiekunów, pokój pracowników socjalnych, 

pokój gościnny, pokój kierownika budynku, pokoje mieszkalne 

• I piętro: pokoje mieszkalne 

  

4.  Budynek kuchni 

W budynku mieszczą się: 

• Parter: kuchnia, jadalnia, gastroterapia 



• I piętro: lokale aktywizujące  

 

5. Filia – ul Szpitalna 4c, 27-500 Opatów 

W budynku mieszczą się:  

• Parter: pokój pielęgniarek, pokój socjalny opiekunów, pokój pracowników socjalnych, 

pokój kierownika budynku, pokoje mieszkalne 

• I piętro: pokój gościnny, pokoje mieszkalne 

 

       Dostępność parkingu 

       Dom Pomocy Społecznej posiada dwa parkingi. Pierwszy parking znajduje się przy 

budynku A i Kuchni. Drugi parking znajduje się miedzy budynkiem B a budynkiem 

Administracji. Obydwa parkingi są oznakowane i dostępne dla pracowników i 

odwiedzających w godzinach 7.00-19.00. 

 

       Dostępność wejścia  

By dostać się na tereny Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku należy zgłosić się do 

stróżówki która znajduje się przy bramie wjazdowej obok budynku kuchni. Do budynku 

administracji i budynku B można dostać się przez dwie bramy wjazdowe. Do budynku 

Kuchni i budynku A można dostać się poprzez bramę wjazdowa przy stróżówce. 

Wszystkie budynki Domu Pomocy Społecznej są przystosowane dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową (podjazdy dla wózków, windy). 

Budynek administracji czynny jest dla interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 7.30 do 15.30. 

Odwiedziny od 7.00 – 19.00 

 

 

 



Podstawy prawne: 

1) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych, 

2) Decyzja wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca 

wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji 

organów sektora publicznego, 

3) Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji 

Dostępności” opublikowana przez Ministerstwo Cyfryzacji – wersja  1.5 uwzględnia zmiany 

z 11.02.2020 r. 

 


