
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach zobowiązuje się zapewnić dostępność 

strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych                          

(Dz.U. z 2019 r. poz. 848) oraz decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 

11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności 

zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie 

dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego 

(Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103). 

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony 

internetowej: http://ops.szamotuly.pl/. 

Data publikacji strony internetowej: 12-05-2011 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 06-09-2013 

 

Status pod względem zgodności z ustawą 
 

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności 
lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, 

- część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu 
tekstowego, 

- na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

- niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, 

- strona nie jest responsywna (po powiększeniu strony, trzeba przewijać ją                                 
w poziomie, aby dotrzeć do wszystkich informacji). 

 

 

 



Skróty klawiaturowe 
 

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby 
wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), 
systemem lub aplikacjami użytkowników. 

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

 

Wygląd 
 

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby 
niedowidzące: 

 możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, 

 mapa strony. 
 

Oświadczenie sporządzono dnia: 24-03-2021 r. 

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 24-03-2021 r. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach dokłada wszelkich starań mających na 
celu wyeliminowanie błędów. Deklarację sporządzono na podstawie podstawie 
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz analizie przeprowadzonej 
przez wykonawcę strony. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony podmiotowej prosimy o kontakt. 

Osobą odpowiedzialną z ramienia OPS jest Marlena Antkowiak, adres poczty 

elektronicznej: ops@szamotuly.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer 

61 29-23-757. Tą samą drogą można też składać wnioski o udostępnienie informacji 

niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.  

 

Każdy ma prawa do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej lub jej elementu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach zrealizuje 

żądanie niezwłocznie i nie później, niż w terminie 7 dni. Jeżeli dotrzymanie terminu 

nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja 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.  

 

Żądanie powinno zawierać: 

1. dane osoby zgłaszającej żądanie, 

2. wskazanie braku dostępności  

3. sposób kontaktu. 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą 

alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób 

przedstawienia tej informacji. 

W przypadku, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach odmówi realizacji 

żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, 

wnoszący żądanie może 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/skargę do 

Rzecznika Praw Obywatelskich. 

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

 

 

Dostępność architektoniczna 
 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, Pl. Sienkiewicza 20 

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne- dla klientów od                                         

Pl. Sienkiewicza, drugie po przeciwnej stronie budynku. Do głównego wejścia 

prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych zabezpieczony 

poręczami. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Przed drzwiami jest dzwonek 

przyzywowy.   

Przed drugim wejściem znajduje się próg. Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej jest 

dwupiętrowy w którym nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz                    

i pomieszczenia na parterze. Na pierwsze i drugie piętro prowadzą schody. 



Biuro podawcze znajduje się w holu budynku po prawej stronie. Toaleta dla osób 

niepełnosprawnych usytuowana jest na parterze po prawej stronie. 

Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych. 

Brak informacji w zakresie prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych 

uzasadnionych ograniczeniach. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma pętli indukcyjnych, komunikatorów 

głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 

Budynek Centrum Wspierania Osób Niepełnosprawnych Integracja                                       

i Rehabilitacja, ul. Franciszkańska 5 

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Pierwsze główne dla uczestników zajęć 

terapeutycznych i członków organizacji pozarządowych. Przed głównym wejściem jest 

jeden stopień oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych zabezpieczony poręczami. 

Drzwi nie otwierają się automatycznie. Dzwonek przyzywowy znajduje się po wejściu 

do wiatrołapu przy kolejnych drzwiach. Przed pozostałymi trzema wejściami znajduje 

się jeden stopień. Budynek jest jednopoziomowy dostosowany do potrzeb osób 

poruszających się na wózku inwalidzkim (w budynku znajdują się dwie toalety - jedna 

z prysznicem, przeznaczone dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim). Przed 

budynkiem znajduje się parking z miejscami parkingowymi, nie jest jednak 

zaznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji w zakresie prawa 

wstępu z psem asystującym. W Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

Integracja i Rehabilitacja nie ma pętli indukcyjnych, komunikatorów 

głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub                                       

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 

 

 

 


