
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 

internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalistycznego 

Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – www.ssz.tar.pl 

 Data publikacji strony internetowej – 25.04.2003 

 Data ostatniej istotnej aktualizacji – 19.05.2014 

 

Statut pod względem zgodności z ustawą 

Storna internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych 

poniżej:  

Treści niedostępne: 

 Brak podwyższonego kontrastu 

 Brak możliwości dostosowania wielkości liter na stronie 

 Brak możliwości nawigacji klawiaturą 

 Brak możliwości podkreślania i podświetlania linków 

 Brak możliwości przełączenia na tryb „czytelna czcionka” 

 Brak możliwości przełączenia w tryb odcieni szarości oraz tryb negatywu 

 Brak opisów filmów 

 Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków 

 Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację sporządzono dnia: 29.03.2022r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.  

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty 

elektronicznej: oi@ssz.tar.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 14 63 10 170 

 

Procedura wnioskowo-skargowa 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia  

z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji lub ich elementów, 

ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego 

Żądanie powinno zawierać: 



 Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem 

 Wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie 

 Wskazanie sposobu kontaktu oraz ewentualnego alternatywnego sposobu dostępu 

 

Rozpatrzenie żądania następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 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 żądania.  

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika 

Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

 

Dostępność architektoniczna 

Budynki Szpitala zlokalizowane przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie są ze sobą połączone oświetlonymi 

szerokimi przewiązkami komunikacyjnymi.  

W pobliżu Szpitala znajdują się przystanki autobusowe.  

Na terenie Szpitala znajduje się parking z wydzielonymi i oznaczonymi miejscami dla osób 

niepełnosprawnych.  

Drzwi przy wejściu głównym otwierają się automatycznie, pacjenci mogą swobodnie wjechać do środka 

placówki 

Komunikacja pozioma pomiędzy budynkami i wewnątrz budynków korytarzami dla osób poruszających 

się na wózkach, które są oświetlone.  

Budynki wyposażone są w windy osobowe i łóżkowe pozwalające na dostęp do pięter osobom  

z niepełnosprawnością ruchu.  

Budynki wyposażone w toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych 

Drogi ewakuacyjne oznaczone w sposób widoczny i czytelny 

Przy głównym wjeździe do Szpitala dostępny jest pracownik ochrony, który w razie problemów pomoże 

znaleźć miejsce parkingowe lub właściwy Oddział  

 

Informacje dodatkowe – ułatwienia 

Szpital zapewnia możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. 

Na teren Szpitala osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby niewidome i niedowidzące maja prawo 

wstępu w asyście psa przewodnika/asystenta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pies asystujący 

powinien:  

 Być wyposażony w uprzęż 

 Posiadać certyfikat potwierdzający statut psa asystującego 

 Posiadać zaświadczenie potwierdzające wykonanie wymaganych szczepień weterynaryjnych  

 

 


