
Deklaracja dostępności  

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach 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.przychodniacheciny.pl 

 

Daty publikacji i aktualizacji 

Publikacja strony internetowej 2010 - 06 -22 

Aktualizacja strony internetowej 2020 - 07 - 18 

 

Status pod względem zgodności 

Strona internetowa www.przychodniacheciny.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: 

1.  Brak ustawienia powiększenia czcionki. 
2. Brak ustawienia podwyższonego kontrastu czcionek dla strony. 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych 

• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po 
serwisie za pomocą klawisza Tab. 

• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości 
otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad 
swoją przeglądarką. 

• Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na 
stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. 

• Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe 
oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności, 

Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na 
sekundę. 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022 - 03 – 14 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 
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Skróty klawiaturowe 

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 
kontaktową jest Paweł Kołodziej, przychodniacheciny@poczta.onet.pl  Kontaktować można 
się także dzwoniąc na numer telefonu 606-166-902. Tą samą drogą można składać wnioski o 
udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

 

Informacje na temat procedury 

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. 

Link do strony: Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

Dostępność architektoniczna 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: 

1) 26-060 Chęciny osiedle Północ 10: Do budynku prowadzi jedno wejście główne oraz 
trzy wejścia boczne. Do wejścia głównego oprócz schodów prowadzi podjazd dla 
wózków inwalidzkich, wejście boczne przeznaczone dla dzieci chorych posiada 
podjazd, wejście boczne dla dzieci zdrowych z poziomu gruntu, wejście boczne do 
boksu zakaźnego posiada schody. Brak obszarów kontroli. 
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2) 26-060 Wolica, ul. Szkolna 29: Do budynku prowadzi wejście główne oraz boczne. 
Wejście główne wyposażone jest w schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich, 
wejście boczne wyposażone jest w schody. Brak obszarów kontroli. 

3) 26-060 Łukowa 17: Przed wejściem na teren gdzie znajduje się budynek są schody 
oraz podjazd, do budynku prowadzi jedno wejście, wyposażone jest w schody. Brak 
obszarów kontroli. 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: 

1) 26-060 Chęciny osiedle Północ 10: Z holu głównego można dostać się do wszystkich 
niezbędnych pomieszczeń. Na parterze jest to rejestracja, administracja, dział 
fizjoterapii, poradnia ginekologiczno-położnicza, poradnia dla dzieci, gabinet 
szczepień, pokój socjalny, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo. Na pierwsze piętro nożna dostać się schodami lub windą przystosowaną dla 
osób niepełnosprawnych ruchowo, znajdują się tam gabinety lekarza poz, gabinet 
pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, gabinet analityczny, gabinet zabiegowy, dział 
fizjoterapii, gabinet stomatologiczny. Wszystkie ogólnodostępne hole i korytarze są 
przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie 
się osobom na wózkach inwalidzkich. 

2) 26-060 Wolica, ul. Szkolna 29: Z holu głównego można dostać się do pomieszczeń tj.  
rejestracja, gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, gabinet szczepień. Na pierwsze 
piętro można dostać się schodami, mieszczą się tam gabinety: pielęgniarek 
środowiskowo-rodzinnych oraz pielęgniarki szkolnej. 

3) 26-060 Łukowa 17: Wąskie korytarze oraz schody dzielące rejestrację od gabinetu 
lekarskiego oraz zabiegowego. 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach 
indukcyjnych. 

1) 26-060 Chęciny osiedle Północ 10: Brak informacji dotykowej oraz głosowej o 
rozkładzie pomieszczeń, informacji udziela pracownik rejestracji. Brak pochylni oraz 
platform. 

2) 26-060 Wolica, ul. Szkolna 29: j.w. 

3) 26-060 Łukowa 17: j.w. 

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych. 

1) 26-060 Chęciny osiedle Północ 10: Wyznaczono jedno miejsce parkingowe 

2) 26-060 Wolica, ul. Szkolna 29: Brak 

3) 26-060 Łukowa 17: Brak 

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 
ograniczeniach. 



1) 26-060 Chęciny osiedle Północ 10:  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, a tym samym do budynku SZPOZ w Chęcinach. 
Warunkiem wejścia na teren budynku przychodni 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 SZPOZ w Chęcinach z psem asystującym nie zwalnia osoby 
niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu 
kagańca oraz prowadzenia go na smyczy; 

2) 26-060 Wolica, ul. Szkolna 29: j. w. 

3) 26-060 Łukowa 17: j. w. 

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub 
online. 

1) 26-060 Chęciny osiedle Północ 10: Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka 
migowego online. 

2) 26-060 Wolica, ul. Szkolna 29: Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka 
migowego online. 

3) 26-060 Łukowa 17: Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online. 

 

 

 

 


