
Dektaracja dostępnoŚci

www. dp s - ru ski ep iaski. p!/bip /
DOM POMOCY SPOŁECZNEI _ RUSKIE PIASKI 59,z2-4L3 NIELISZ

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia20!9r. o dostępnoŚci cyfrowej stron

internetovvych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. OŚwiadczenie

w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

www.dps-ruskiepiaski.pl/bip/

r Data publikacji strony internetowej: 2009 -02,19

o Data ostatniej istotnej aktualiza cj| 2022-03-17

Status pod wzgtędem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron

internetovyych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracii w sprawie dostępności

o Deklarację sporządzono dnia: 2022,03,17
o Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

2022-03-t7

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacie zwrotne i dane kontaktowe

o Zarozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Pawliszak.

o E-mail: marek.pawliszak@dps-ruskiepiaski.pl
r Telefon: 84 637,34,72

Każdy ma prawo:

r zgłosić uwagi doĘczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

o zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej lub jej elementu,

r wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej

alternatywnej formie.

Ządanie musi zawierać



r dane kontalitowe osoby zglaszającej,
o wskazanie strony lub elementu strony, której doĘczy żądanie,
o wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie

dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji
niedostępnej.

Rozpatrzenie z głoszenia p owinno nastąpi ć ni ezwło c znie, najp óźniej w ciągu
7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie
dostępu w alternatywnej formie nie jest mozliwe, powinno nastąpić
najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania,
mozna złożyć skargę do organu nadzorującego pocztąlub drogą
elektroni czną na adres :

o organ nadzorujący: Dyrektor Domu pomocy społecznej w Ruskich
Piaskach

o Adres: Dom Pomocy Społecznej
Ruskie Piaski 59
22-4I3 Nielisz

o E-mail: sekretariat@dps-ruskiepiaski.pl
o Telefon: 84 63t-34-L2

Skargę mozna złożyć również do Rze_cznika Praw Obywatelskich.

D ostępnoś ć architektoni c zna

].. Aktualnie budynek pałacu i wejście główne do budynku są
przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób na
wózkach inwalidzkich.

o Na każdej kondygnacji znajduje się łazienka dostosowana dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Dźwighydrauliczny osobowy zamontowany wewnątrz budynku
pałacowego do przemies zczania się p omiędzy kondygnacj ami.

Udźwig dźwigu BOOkg, ilość przystanków 3.

3. Zapewnione są miejsca parkingowe dla pojazdów osób
niepełnosprawnych,


