Deklaracja Dostępności:

I. Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Poznaniu 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://wspl.info.pl/

Dane teleadresowe jednostki:
Pełna nazwa:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Poznaniu.
Nazwa skrócona:
WSPL SP ZOZ w Poznaniu.
Adres:
ul. Solna 21,
61-736 Poznań.
tel: 261 57 21 16 , 261 57 44 21
e-mail: kontakt@wspl.info.pl
NIP: 778-13-43-849
REGON: 631259672
KRS: 0000005572

Daty publikacji i aktualizacji:
Data publikacji strony internetowej: rok 2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Ułatwienia na stronie internetowej
Strona WSPL posiada następujące ułatwienia:
przełącznik zmiany kontrastu (czarne tło, żółte litery),
zmiana rozmiaru tekstu,
podświetlanie linków,
mapa strony,
grafika z tekstem alternatywnym,
na stronie WSPL można używać standardowych skrótów klawiaturowych

Data sporządzenia Deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika WSPL SP ZOZ w
Poznaniu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt sekretariatem WSPL
(e-mail:kontakt@wspl.info.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: tel.: 261 57
21 16 (ul. Solna 21), 261 57 44 21 (ul. Szylinga 1)
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania
zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
➢ 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.
➢ WSPL powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, WSPL 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, WSPL może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji.
➢ W przypadku, gdy WSPL 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.

II. Dostępność architektoniczna:
WSPL funkcjonuje w trzech placówkach (obiektach):
•

placówka ul. Solna 21

•

placówka ul. Szylinga 1

•

placówka ul. Głuszyna 243

➢ W każdej placówce znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
➢ Na terenie placówki ul. Szylinga 1 dostępny jest parking. W pozostałych placówkach WSPL nie
dysponuje parkingiem (parkowanie zgodnie z zasadami przewidzianymi przez miasto Poznań).
➢ Placówka Solna 21 umiejscawiana jest na parterze budynku współużytkowanego przez
instytucje MON. Budynek piętrowy, wejście do WSPL dla osób niepełnosprawnych możliwe

jest od ul. Solnej 21 z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Osoby sprawne ruchowo mogą
wejść do WSPL od ul Solnej 21 lub głównym wejściem od ul. Nowowiejskiego.
➢ Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest cały personel WSPL wykonujący swoje
obowiązki służbowe w placówce Solna 21.
➢ Placówka ul. Szylinga 1 wyposażona jest w dwie windy (jedna umożliwiająca przewóz osób
leżących). Osoby sprawne ruchowo mogą wejść do WSPL 4 klatkami schodowymi oraz wjechać
2 windami. Z każdej klatki schodowej oraz wind możliwe jest dostanie się na każde piętro
budynku a następnie istnieje możliwość przemieszczenia się korytarzem po całym piętrze
budynku. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest cały personel WSPL
wykonujący swoje obowiązki służbowe w placówce ul. Szylinga 1.
➢ Placówka ul. Głuszyna 243 umiejscawiana jest w parterowym budynku, wejście do WSPL dla
osób niepełnosprawnych możliwe jest wejściem głównym podjazdem dla osób
niepełnosprawnych.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest cały personel WSPL wykonujący swoje
obowiązki służbowe w placówce Głuszyna 243.
➢ Do wszystkich palcówek WSPL może wejść osoba z psem asystującym.
➢ W WSPL nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

