
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu 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 https:// http://ops.biesiekierz.eu/bip/ 
Data publikacji strony internetowej: 26.09.2016r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 29.01.2021r. 

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 lub wyłączeń wymienionych poniżej. 
Deklarację sporządzono dnia: 16.02.2021r. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia 
dostępności można składać osobiście w Ośrodek pomocy Społecznej w Biesiekierzu 
lub za pośrednictwem poczty na adres Ośrodek pomocy Społecznej w Biesiekierzu, 
Biesiekierz 13, 76-039 Biesiekierz, lub na adres e-mail: ops@biesiekierz.eu  lub 
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP na adres:  
/OPS-BIESIEKIERZ/SkrytkaESP 
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( 
https://www.rpo.gov.pl/). 

Dostępność architektoniczna 
Dostosowanie wejść do budynków  
-Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (schody)  
-Siedziba ośrodka jest wyraźnie oznakowana tablicą informacyjną.  
-Brak miejsc parkingowe przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych 

mailto:ops@biesiekierz.eu
https://www.rpo.gov.pl/


Dostosowanie korytarzy 
Siedziba ma szerokie korytarze umożliwiające swobodne poruszanie się osobom 
niepełnosprawnym w tym osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.  
 
Dostosowanie wind 
Siedziba jest wyposażona w windę. Wejście do windy znajduje się obok wejścia do 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu. 

W przypadku braku możliwości przyjazdu osobistego osoby niepełnosprawnej 
istnieje możliwość wizyty pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania po 
uprzednim kontakcie tel. 94 3180-316, email: ops@biesiekierz.eu 

Prawo wstępu z psem asystującym 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 
 
Dostępność tłumacza języka migowego 
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi 

osób słabosłyszących. Brak tłumacza języka migowego. 


