
DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 

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

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do 

strony internetowej: www.opsnt.pl . 

Dane teleadresowe : 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Marszałka Piłsudskiego 8 

64-300 Nowy Tomyśl 

tel. 61 44 26 950 

e-mail: ops@opsnt.pl 

 

Data publikacji strony: 01.03.2017 

Data ostatniej aktualizacji: 19.03.2021 

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń  wymienionych 

poniżej: 

- niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów 

- niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę 

- brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazów 

- niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane 

- brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów 

 

Ułatwienia na stronie internetowej  

- podwyższony kontrast  

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 

- mapa strony 

- widoczny panel wyszukiwania na stronie 

- prosta struktura strony 

- czytelne zakładki  

- minimalistyczne kolory 

mailto:ops@opsnt.pl


 

Data sporządzenia deklaracji  i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia 1-02-2021 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Ośrodek. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Rafał Nowak e-mail: r.nowak@opsnt.pl 

tel.  61 44 26 950 

 

Procedura wnioskowa 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub 

jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego 

sposobu dostępu, na przykład przez odczytywanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie 

powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę lub aplikację mobilną 

chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą 

alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla nie 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 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 odmowy realizacji żądania zapewnienia 

dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawca ma prawo złożyć skargę na takie 

działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw 

Obywatelskich www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, ul. Marszałka Piłsudskiego 8. Do budynku prowadzą 

2 wejścia ( jedno od ul. Marszałka Piłsudskiego 8 oraz drugie z tyłu budynku. 

Do jednego z wejść od strony ul. Marszałka Piłsudskiego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. 

Na budynku zamieszczone są tabliczki informacyjne wskazujące lokalizację podjazdu. 

Po dostaniu się do budynku osoba z niepełnosprawnością ruchową nie ma możliwości dostania się na 

piętro z uwagi na schody i brak windy. 

Obsługa osoby z niepełnosprawnością może odbywać się wyłącznie na parterze. 

Drugie wejście nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Schody w budynku oznaczone są kontrastowymi pasami (żółtymi), ułatwiającymi poruszanie się po nich 

osobom słabowidzącym. 

Na parterze budynku usytuowana jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 

Osoby z niepełnosprawnością mają prawo wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem do 

wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku. 
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Przed budynkiem Ośrodka brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

Ośrodek zapewnia osobie doświadczającej trwale trudności w komunikowaniu dostępność tłumacza 

języka migowego w sposób tradycyjny. Chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co 

najmniej na 3 dni robocze przed wizytą – telefonicznie. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. 


