
Deklaracja dostępności  

Wstęp 

Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej 

strony internetowej 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 internetowej www.dps@dpskobylagora.pl 

Daty publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-17 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-17 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

z powodu niezgodności : 

- część plików w formacie PDF nie jest dostępna cyfrowo, 

- brak napisów dla osób głuchoniemych, 

- Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby 

niepełnosprawne.  

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-17 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.  

 Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:  

-jest rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych 

  

  

  



Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

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 .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 

Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze znajduje się w miejscowości Kobyla Góra przy ul. 

T. Sikorskiego 1 oraz dwa budynki w miejscowości Myślniew 1. Budynek główny w Kobylej 

Górze posiada windę, korytarze wewnątrz budynku oraz łazienki przystosowane są dla osób 

niepełnosprawnych. Budynki do prowadzenia zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych 

pozbawione są barier architektonicznych. Budynek mieszkalny w Myślniewie posiada windę, 

platformę na schodową umożliwiającą swobodny dostęp do budynku.  Wszystkie budynki 

mieszkalne wyposażone są w oświetlenie ewakuacyjne, instalację przyzywową oraz instalację 

sygnalizacji pożaru.   

Na teren DPS można wejść  z psem asystującym.  

 

 


