
Deklaracja dostępności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Polanowie .

Wstęp Deklaracji

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie 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
internetowejwww.zozpolanow.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie-ZOZ Polanów:

ul. Bobolicka 4

76-010 Polanów

email: zozpolanow@wp.pl

tel. 943188600

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 .

Pracujemy nad zgodnością strony internetowej, która będzie spełniała standardy dostępności.

Zakończenie prac planujemy na 30 marca 2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Koordynator do spraw dostępności: Wioleta Maśnika, tel. 943188600,

 e-mail: w.masnik@zozpolanow,pl

Wnioski  o  udostępnienie  informacji  niedostępnej  oraz  żądania  zapewnienia  dostępności
można składać drogą e-mailową, listownie .



Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do
podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na
warunkach określonych w ustawie. 

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

W budynku Przychodni  w Polanowie przy  ul. Bobolickiej 4  usunięto podstawowe 
bariery architektoniczne i przystosowano Przychodnie  do obsługi osób 
niepełnosprawnych w następującym zakresie:

1. podjazd dla wózków: podjazd o łagodnym kącie nachylenia prowadzi od placu przed 
wjazdem do wejścia głównego. Podjazd posiada również barierki ułatwiające 
poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Podjazdy takie znajdują się także przy 
dojściu do Poradni Dziecięcej.

2. w informacji (parter budynku) przy wejściu głównym jest dostępny pracownik, który 
w razie problemów pomoże znaleźć właściwą poradnie;

3. toalety: na głównej  kondygnacji znajduje  się toaleta przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych;

4. dojazd do Przychodni  jest możliwy samochodem prywatnym jak i busami;



5. przed wejściem głównym do budynku jest  wyznaczone miejsca parkingowe dla osoby
niepełnosprawnej;

6. brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,

7. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w 
druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

8. nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby 
niewidome i słabowidzące

9. Do budynku przychodni  możne  wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.


