
Deklaracja dostępności  

Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 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 www.przychodnia-

scinawa.pl  

Data publikacji strony internetowej: 26-06-2019 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04-12-2020 r.  

Strona internetowa www.przychodnia-scinawa.pl jest częściowo zgodna z wytycznymi dla 

dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik 

do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

 Brak tekstów alternatywnych dla niektórych obrazków 

 Użycie tekstów w postaci grafiki na slajdach strony głównej 

 Brak możliwości wyłączenia kolorów na stronie internetowej 

 Możliwe pułapki na klawiaturę 

 Brak możliwości pomijania bloków powtarzających się (klikalne spisy treści na każdej 

stronie) 

 Brak wyszukiwarki i technik zlokalizowania strony 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-11-26 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

Skróty klawiaturowe 

Skróty klawiszowe służące przemieszczaniu się po elementach strony internetowej: 

Podstawowym klawiszem pozwalającym na nawigowanie po stronie jest klawisz Tab. Służy on do 

przemieszczania się pomiędzy linkami. Akceptowania wyboru dokonujemy klawiszem Enter. 

Pomocna w rozwijaniu menu i przewijania strony są klawisze strzałki kierunkowej w górę lub w 

dół. 



Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

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

kontaktową jest Katarzyna Mucha, k.mucha@przychodnia.scinawa.pl. Kontaktować można się 

także dzwoniąc na numer telefonu 076/817-48-37.  

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 

żądania zapewnienia dostępności 

Procedura wnioskowo-skargowa 

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. 

Adres strony Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna 

Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej  w Ścinawie nieustannie dąży do 

mailto:k.mucha@przychodnia.scinawa.pl
https://www.rpo.gov.pl/


zapewnienie dostępności dla wszystkich zainteresowanych uwzględniając w swoich planach 

modernizacyjnych oraz inwestycyjnych osoby ze szczególnymi potrzebami.  

 

Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 

Ul. Jagiełły 2 

59-330 Ścinawa 

Wejście główne do budynku  na poziomie parteru, bez schodów. Wejście boczne do budynku z 

pochylnią. W budynku winda osobowa na piętro budynku. Przestrzenie komunikacyjne 

zapewniające poruszanie się osób na wózkach. Na parterze oraz piętrze  dostępne WC 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych 

oznaczone znakami poziomymi i pionowymi. Brak informacji o prawie dostępu z psem asystującym 

i ewentualnych ograniczeniach. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej.  

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online. 

 

Wiejski Ośrodek Zdrowia 

Tymowa 36  

59-330 Ścinawa 

 

Wejście do budynku schody + platforma schodowa. Komunikacja w budynku dostępna 

korytarzami. Przestrzenie komunikacyjne zapewniające poruszanie się osób na wózkach. WC 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych. Brak informacji o prawie dostępu z psem asystującym i ewentualnych 

ograniczeniach. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej.  

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

 

 

 


