Warszawa, 2021-03-23
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU
SZPZLO Warszawa-Wawer w Warszawie zobowiązuje się zapewnić
dostępność strony internetowej wbewarszawa.wp.mil.pl zgodnie z ustawą z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
www.zoz-wawer.waw.pl
• Data publikacji strony internetowej: 2018-06-29;
• Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-06-29.
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:
• formularze PDF bez znaczników (tagów) struktury. Formularze będą
sukcesywnie wymieniane.
• kod HTML/CSS strony nie waliduje się zgodnie ze specyfikacją. Walidacja
zostanie poprawiona.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia 2021-03-23. Deklarację sporządzono na
podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Informacje ogólne
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o
kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są pracownicy sekretariatu dyrektora SZPZLO
Warszawa-Wawer, adres poczty elektronicznej sekretariata@zoz-wawer.waw.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 590-09-24.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności
cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania 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 w formie alternatywnej, powinna także określić formę
tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później,
niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot
publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,
przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie
dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie
działanie.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia
dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się
przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego.
Skarga powinna zawierać:
• imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,
• adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego
skargę,
• treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy
czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi).
Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego
skargę pozostawia się bez rozpoznania.
Skargę można złożyć pisemnie w siedzibie SZPZLO Warszawa-Wawer lub
przesłać pocztą.
Skargę można złożyć też ustnie do protokołu (w tym przypadku protokół
podpisany zostaje przez wnoszącego skargę oraz osobę przyjmującą zgłoszenie).
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także
do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).
Dane teleadresowe siedziby SZPZLO Warszawa-Wawer
• tel. (22) 590-09-24.
• fax (22) 590-09-24.
• e-mail: sekretariat@.zoz-wawer.waw.pl
• adres pocztowy: 04-564 Warszawa ul J.Strusia 4/8 ;
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacja o dostępności architektonicznej
Teren wokół siedziby budynku, parking i wejście
Główne wejście do budynku usytuowane zostało od ulicy J.Strusia 4/8 . Teren
wokół budynku jest utwardzony.
Bezpośrednio przez wejściem do budynku wyznaczone zostały 3 miejsca
parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W przypadku zajętości tych miejsc,
dodatkowo na wewnętrznym dziedzińcu Przychodni SZPZLO Warszawa-Wawer do
dyspozycji interesantów/pacjentów pozostaje 1 miejsce parkingowe dla osób
z niepełnosprawnością o ile taka osoba zgłosi taką potrzebę w tej sytuacji pod nr tel.
(22) 590 09 24 i udokumentuje swe uprawnienia.
Miejsca parkingowe zintegrowane są z ciągami komunikacyjnymi
(chodnikami). Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Punkt Informacyjny
W rejestracji medycznej głównego wejścia do budynku A znajduje się
ogólnodostępny Punkt Informacyjny z trzema stanowiskami do obsługi
interesantów/pacjentów. Lady tych stanowisk zamontowane są na wysokości
umożliwiającej obsługę osób na wózkach inwalidzkich. Przy każdym stanowisku
możliwa jest obsługa dwóch osób jednocześnie, w tym interesanta wraz z asystującą
mu osobą. Bezpośrednio przy Punkcie Informacyjnym znajduje się toaleta dla
interesantów, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak progów

zapewnia swobodną komunikację osób na wózkach inwalidzkich w ogólnodostępnej
części budynku.
Dalsza część budynku
Drzwi nie mają progów, a ich szerokość to co najmniej 90 cm. W budynku nie
ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli
indukcyjnej.
Część toalet jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku A i B znajdują się trzy windy, z czego dwie z budynki B są dostosowane
do osób z niepełnosprawnością oraz jeden podjazd dla wózków wspólny dla obu
budynków. Windą oraz podjazdem można wjechać na wybrane piętra.
Dla osób na wózkach jest zapewniony dostęp do części kondygnacji oraz
wszystkich pomieszczeń w ramach tych kondygnacji. Progi w przejściu z korytarza
do pomieszczeń biurowych i gabinetów, wyrównane z poziomem podłogi. W
wyjątkowych przypadkach wysokość progu jest zgodna z obowiązującymi przepisami
i nie przekracza 2 cm.
Informacja dodatkowa
SZPZLO Warszawa-Wawer zapewnia dostępność tłumacza języka migowego
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

