
Deklaracja dostępności Strona Internetowa Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Bydgoszczy 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 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 Strona 

Internetowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Bydgoszczy. 

• Data publikacji strony internetowej: 2021-08-20 

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-17 

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. 

Treści niedostępne 

• Zaobserwowano problemy z nawigacją na stronie, które skutkują powstawaniu 

pułapek nawigacyjnych. 

• Występuje problem techniczny związany z działaniem formularza 

kontaktowego, który jest stałym elementem strony internetowej. 

• Użytkownik nie jest informowany o błędnym wypełnieniu formularza 

kontaktowego oraz nie otrzymuje podpowiedzi, co do pożądanej treści. 

• Na stronie dostępne są nagrania głosowe odtwarzające się samoistnie, 

natychmiast po otwarciu strony, co może stanowić problem dla osób wrażliwych 

na bodźce słuchowe, ale stanowi to udogodnienie dla osób niewidomych. 

• Tytuł podstron mogą być mało czytelne dla osób niedowidzących. 

• Dokumenty dostępne na stronie można pobrać tylko w formacie pdf. tzn. nie są 

dostępne cyfrowo. 

Wyłączenia 

• Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (przekierowanie do 

Google Maps). Część z niedostępnych cyfrowo dokumentów została 

opublikowana przed wejściem w życie ustawy (Strona Poszukiwanie 

Spadkobierców). „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie 

dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako 

„nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

http://zpo-bydgoszcz.pl/
http://zpo-bydgoszcz.pl/


• Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-18 

• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-

17 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Natalia Siedlecka. 

• E-mail: siedleckanatalia92@gmail.com 

• Telefon: +48727596427 

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: Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w 

Bydgoszczy 

• Adres: ul. Smukalska 251 85-485 Bydgoszcz 

• E-mail: kontakt@zpo-bydgoszcz.pl 

• Telefon: 52 340 23 01 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


Dostępność architektoniczna 

Dostępność architektoniczna. 

 Budynek Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, przy ulicy Smukalskiej 251 w 

Bydgoszczy jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu 

się. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Dla gości 

przeznaczone jest wejście boczne. Przy schodach do wejścia bocznego znajduje się 

podjazd dla wózków. Dodatkowo na tyłach budynku znajduje się ogród, do którego 

prowadzą schody i podjazd dla wózków. Budynek składa się z trzech kondygnacji, 

dwóch dostępnych dla pacjentów i odwiedzających oraz piwnicy dostępnej tylko dla 

personelu. W budynku jest winda umożliwiająca dostanie się na każdą z trzech 

kondygnacji. Administracja Zakładu znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Toalety 

dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajdują się na parterze oraz piętrze 

pierwszym. Toaleta na parterze wyposażona została w szeroką umywalkę z 

ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Toaleta na pierwszym piętrze 

wyposażona jest w wszystkie niezbędne udogodnienia dla osób mających trudności z 

poruszaniem się (barierki). W tym samym pomieszczeniu dostępny jest prysznic i wanna 

przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne. Korytarze na obu piętrach 

wyposażone są w barierki ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym 

ruchowo, a ich szerokość (min.1,5m) pozwala na swobodne poruszanie się na wózku 

inwalidzkim/ elektrycznym. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z 

psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem wyznaczono 

miejsce  parkingowe dla osób niepełnosprawnych 

 


