Deklaracja dostępności strona internetowa Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu 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
https://szpital.mielec.pl
•

Data publikacji strony internetowej: 28-06-2021

•

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12-08-2021

1. 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.

2. Ułatwienia na stronie internetowej Szpitala
Strona internetowa Szpitala posiada następujące ułatwienia:
•
•
•
•

możliwość zmiany wielkości liter na stronie (powiększenia i pomniejszania);
możliwość zmiany na wysoki kontrast;
możliwość zmiany na negatyw;
na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych
przeglądarki.

3. Treści niedostępne
Strona internetowa Szpitala nie posiada:
•
•

narzędzi kontaktowych (formularzy, wideo-tłumacza języka migowego);
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (poprawienie dostępności strony
niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego);

•

linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości
nie są podpisane tekstem alternatywnym (będą poprawiane w miarę możliwości);

•

pliki JPG, PNG w zdecydowanej większości nie posiadają tekstu alternatywnego (są
poprawiane w miarę możliwości);

•

Pliki, które nie zostały wytworzone w Szpitalu są wyłączone z dostępności;

•

formularze witryny nie posiadają etykiet;
brak możliwość zmiany strony na odcienie szarości.

•

4. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
•
•

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-08-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szpitala
oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion
Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa
https://szpital.mielec.pl/ spełnia wymagania w 92.23%. Dokłada się starań, aby na bieżąco
usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
•
•
•
•

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Radosław Ziomek
E-mail: r.ziomek@szpital.mielec.pl
Telefon: 17780 01 82
Adres korespondencyjny: ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec

Każdy ma prawo:
•
•
•

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
•
•
•

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym
terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest
możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do
organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
•
•
•
•

Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

6. Dostępność architektoniczna
ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec:
1. Strefy wejściowe do budynków – w obrębie dojść do budynków brak barier
architektonicznych (wysokich krawężników, stopni, uskoków).
2. W budynkach znajdują się punkty informacyjne, toalety, windy dostosowane dla osób
niewidomych czy niedosłyszących oraz korzystających z wózka inwalidzkiego.
3. Na poszczególnych kondygnacjach umieszczone są czytelne informacje o numerze piętra
widoczne zarówno dla osób poruszających się po budynku schodami, jak i windą. Informacje
umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (duża i bezszeryfowa czcionka, kontrasty).
Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne zarówno w pozycji stojącej jak
i siedzącej.
4. Gabinety jak i pomieszczenia w których obsługiwani są pacjenci, oznaczone są za pomocą
numerów na drzwiach.
5. Obok terenu Szpitala znajdują się parking. W obrębie parkingów wyznaczono miejsca
parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
6. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
7. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

ul. Żeromskiego 17, 39-300 Mielec:
1. Strefy wejściowe do budynków – w obrębie dojść do budynków brak barier
architektonicznych (wysokich krawężników, stopni, uskoków).
2. W budynkach znajdują się punkty informacyjne, toalety, windy dostosowane dla osób
niewidomych czy niedosłyszących oraz korzystających z wózka inwalidzkiego.
3. Na poszczególnych kondygnacjach umieszczone są czytelne informacje o numerze piętra
widoczne zarówno dla osób poruszających się po budynku schodami, jak i windą. Informacje
umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (duża i bezszeryfowa czcionka, kontrasty).
Informacje umieszczone w przestrzeni budynku są widoczne zarówno w pozycji stojącej jak
i siedzącej.
4. Gabinety jak i pomieszczenia w których obsługiwani są pacjenci, oznaczone są za pomocą
numerów na drzwiach.
5. Obok terenu Zespołu Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. znajdują się parkingi, nie
będące własnością Przychodni. W obrębie parkingów wyznaczono miejsca parkingowe dla
osób z niepełnosprawnością.
6. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

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

Do budynków Szpitala można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem
jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa
asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Podstawa prawna:
•

art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),

•

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w
sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z
2010 Nr 64, poz. 399).

