data ostatniej modyfikacji: 31-03-2022 | 17:46

Deklaracja dostępności serwisu
„womp.rzeszow.pl” Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie 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
Data publikacji strony internetowej: 2018-10-10
•

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
wymienionych poniżej:
•

niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych
wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w
życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty, plakaty, grafiki, zdjęcia opublikowane na
stronie są niedostępne, ponieważ:
•
•
•
•
•

pochodzą z różnych źródeł,
opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
Istnieją grafiki zawierające tekst.
Brak informacji o wielkości dokumentu linku.

Wyłączenia
Treści wymienione poniżej są niezgodne z następujących powodów:
•

nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez
skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);

•
•

•

•

nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w
formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
nie wszystkie dokumenty wygenerowane przez inne podmioty są dostępne cyfrowo,
ponieważ zostały błędnie przygotowane, bądź zostały przekazane wyłącznie w formie
papierowej, a WOMP w Rzeszowie nie posiada uprawnień do edycji takich
dokumentów;
brak zgodności ze standardem WCAG 2.1 AA w zakresie podpowiadania danych
wejściowych (1.3.5), odstępów w tekście (1.4.12), podpowiedzi po najechaniu na
element lub zaznaczeniu elementu (1.4.13), oraz komunikatów o stanie (4.1.3).
nie wszystkie linki są wyróżnione.

Podjęte działania w celu zapewnienia dostępności strony internetowej:
•

•
•

sukcesywne usuwanie treści tracących swoją aktualność, których forma jest niezgodna
z ustawą (dokumenty, zdjęcia, filmy itp.), a zostały zamieszczone przed wejściem
ustawy w życie;
zamiana dokumentów powstałych w wyniku skanowania na ich odpowiedniki
dostępne cyfrowo;
rozważenie jako jednostka podległa pod Samorząd Województwa Podkarpackiego na
przeniesienie serwisu BIP do https://samorzad.gov.pl/ - jest to projekt centralny
dedykowany dla Serwisów Samorządów Jednostek Terytorialnych na rządowej
platformie Gov.pl (platforma w fazie testów) - w tej sprawie komunikujemy się z
Koordynatorem do spraw dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
•
•

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-02
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
•
•
•

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Hnizdur.
E-mail: bip@womp.rzeszow.pl
Telefon: 511471934

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: Justyna Długosz
Adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie ul. Hetmańska 120 35078 Rzeszów
E-mail: sekretariat@womp.rzeszow.pl
Telefon: 178546028

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Dostępność architektoniczna
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

Przed budynkiem WOMP w Rzeszowie znajduje się miejsce parkingowe dla osób
niepełnosprawnych.
Do budynku WOMP w Rzeszowie prowadzą schody z poręczą oraz pochylnia dla osób
niepełnosprawnych. Jest to ogólnodostępne wejście przez szerokie drzwi, przesuwne
automatycznie, otwierane na czujkę ruchu.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby
niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W przedsionku wejścia znajduję się tablica informacyjna przedstawiająca plan
budynku i rozmieszczenie pomieszczeń.
W budynku przy Punkcie Informacyjnym znajduje się winda osobowa.
Na każdym piętrze znajduję się tablica informacyjna a na parterze również monitor
wyświetlający wszystkie ważne informacje dla pacjentów.

Na parterze przy schodach dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością
ruchową i poruszających się na wózku.
Z obszaru rejestracji głównej można dostać się swobodnie do wszystkich, niezbędnych
dla interesantów pomieszczeń na piętrach 1. i 2. -drogą schodów lub windą. Wszystkie
poradnie i pracownie zawierają opisy i znaki z odpowiednią informacją dotyczącą zasad
poruszania się w budynku.
Korytarze, gabinety lekarskie, zabiegowe oraz pracownie na wszystkich kondygnacjach
budynku są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Gabinety zabiegowe i
pracownie wyposażone są również w sprzęt medyczny dostosowany do potrzeb
pacjentów o ograniczonej sprawności tj fotele i stoły o regulowanej wysokości, wózek
inwalidzki, kabina audiometryczna z pochylnią, aparat RTG ze stołem o regulowanej
wysokości.
W pomieszczeniach WOMP w Rzeszowie nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie
Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.
Do budynku WOMP w Rzeszowie i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem
asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe
Ułatwienia

Informacje dodatkowe
Istotnym udogodnieniem w obsłudze interesantów o zmniejszonej samodzielności lub
szczególnych potrzebach jest możliwość uzyskania fachowej pomocy przez personel
medyczny naszej placówki.
W razie wystąpienia szczególnych potrzeb naszych interesantów prosimy o kontakt
przed osobistym zgłoszeniem się do WOMP w Rzeszowie, abyśmy mogli zapoznać się z
problemem w celu możliwości obsługi interesanta.

Inne informacje i oświadczenia
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Andrzej Hnizdur, it@womp.rzeszow.pl. Kontaktować można się także

dzwoniąc na numer telefonu 511 471 934. Tą samą drogą można składać wnioski o
udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej lub jakiegoś jej 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 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.
WOMP w Rzeszowie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7
dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,
WOMP w Rzeszowie 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, WOMP w
Rzeszowie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy WOMP w Rzeszowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Skargi i wnioski można składać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Dyrekcja WOMP w Rzeszowie
35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120
sekretariat@womp.rzeszow.pl
tel.: 178546028
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
link poniżej
https://www.bip.ires.pl/gfx/womprzeszow/files/DEKLARACJA_DOSTPNOCI/Raport_o_stanie_zapewniania_dostpnoci_podm
iotu_publicznego.pdf (Plik pdf 0,06 MB)

