Deklaracja dostępności Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Świdniku
Miejski Ośrodek Pomocy Spoełcznej w Świdniku 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 Miejski Ośrodek Pomocy Spoełcznej w
Świdniku.
 Data publikacji strony internetowej: 2018-04-25
 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-29

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion
Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona
spełnia wymagania w 94.91 %.
Link do testu: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=d0597431-e96f-4dea-afca892564b662ac
Treści niedostępne:


zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo

Wyłączenia:


dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach
przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed
dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,



mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,



pliki wytworzone przez inne podmioty niż MOPS i przekazane do publikacji w formie
papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,



treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z
obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-28

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Wałecki.
 E-mail: lwalecki@mops.swidnik.pl
 Telefon: 81 468 69 00 wew 33
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: Burmistrz Miasta Świdnik
"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że 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.

Dostępność architektoniczna
Wejście główne znajduje się po wschodniej stronie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świdniku. Wejście po schodach (9 stopni) na wysoki parter. Do wejścia prowadzi
również podjazd, z którego mogą skorzystać osoby poruszające się na wózku inwalidzkim lub przy
pomocy balkonika.
Korytarze mają odpowiednią szerokość tj. większą niż 1,2m. Zachowana jest przestrzeń
manewrowa. Podłogi są odpowiednio skontrastowane ze ścianami. Schody na 1 piętro są
wyposażone w poręcze znajdujące się po jednej stronie biegu schodów. Krawędzie skrajnych stopni
są oznaczone kontrastowo (widok z dołu w górę). Brak dostępnej windy.
Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Budynek nie posiada platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak oznaczęn w
alfabecie Braille’a.
Przed budynkiem, przy ul. Wyszyńskiego 12 znajdują się 2 miejsca postojowe dla osób
niepełnosprawnych.
Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Świdnik
Od 1 kwietnia 2012 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dniem 19 sierpnia 2011 r. o języku
migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), osoba
doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej osobą
uprawnioną) ma prawo do:
- skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
- załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,
- kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji,
Na podstawie art. 9 ustawy informuję, że w celu skorzystania przez osoby zainteresowane z
pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwieniu spraw w Urzędzie
Miasta Świdnik, prosimy o:



poprzez inna osobę, telefonicznie pod nr 81 468 69 00



fax pod nr 81 468 69 00 w.21



przesłanie e-maila na adres: mops@poczta.e-swidnik.pl

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć
skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób
określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji
nagłych.
Wcześniejsze wskazanie sprawy, ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
ograniczeniach
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo
wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem
asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę
niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu
wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie
zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa
asystującego.

