
 

 

Deklaracja dostępności 

Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach 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://dpskochlowy.pl 

 

Dane teleadresowe jednostki: 

Dom Pomocy Społecznej 

Kochłowy 1, 63 – 500 Ostrzeszów 

tel. / fax. (62) 732-07-05 

e-mail: biuro@dpskochlowy.pl 
 

Data publikacji strony internetowej:  02.12.2020 r. 

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  02.12.2020 r. 

 

Osoba kontaktowa wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: 

 

p. Karolina Fras 

nr telefonu: 62-732-07-05 

e-mail: fras@dpskochlowy.pl 

 

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. 

 

Treści lub funkcje niedostępne: 

 Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w 

całości i są skanami dokumentów. 

 Pliki DOC są zamieszczane z uwagi na formę, która umożliwia edytowanie 

dokumentu w szczególności w przypadkach dot. zamówień publicznych lub 

ogłaszanych konkursów lub ofert pracy. 

 Zamieszczone zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego. 

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej: 

 podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) 

 możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 

 mapa strony 

 focus wokół elementów nawigacyjnych 

 

Deklarację sporządzono dnia: 21.12.2020 r. 

 

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 21.12.2020 r. 

 

Deklarację sporządzono na podstawie: samooceny przeprowadzonej przez podmiot 

publiczny. 

 

 

https://dpskochlowy.pl/
mailto:biuro@dpskochlowy.pl
mailto:fras@dpskochlowy.pl


 

 

Procedura wnioskowo-skargowa: 

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

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do 

podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, 

aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na 

warunkach określonych w ustawie. 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: 

Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach funkcjonuje w dwóch budynkach: 

Budynek główny oraz wejścia do budynku jak i komunikacja wewnątrz pozbawiona jest 

barier architektonicznych, budynek posiada windę pozwalającą na przemieszczanie się po 

budynku osób niepełnosprawnych. Każda kondygnacja jest wyposażona w łazienki/toalety 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek mieszkalno-terapeutyczny jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością. Posiada 

przestronne pokoje wyposażone w system przyzywowy. Przy wejściach do budynku znajdują 

się dwa podjazdy, natomiast w łazienkach zamontowane są uchwyty wspomagające przy 

podnoszeniu, utrzymaniu osób z niepełnosprawnością. Budynek wyposażony jest w 

schodołaz.   
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