
Deklaracja dostępności EMC Instytut Medyczny S.A. 
Szpital św. Rocha w Ozimku 
 

EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital św. Rocha w Ozimku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony 
internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony 
internetowej: 

ozimek.emc-sa.pl 
 

Data publikacji strony internetowej: 15.04.2016 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.10.2021 r. 

 

EMC Instytut Medyczny S.A. szpital św. Rocha w Ozimku 

Telefon: +48 77 42 73 400 
  +48 77 42 72 491 

E-mail: ozimek@emc-sa.pl  

Adres korespondencyjny: Szpital św. Rocha, ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek  

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona główna serwisu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

 możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, 
 stron wyświetla się poprawnie w przeglądarkach urządzeń mobilnych 

Wygląd strony: 

 tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł 
stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec 

 możliwa zmiana wielkości treści  
 nawigacja za pomocą klawisza Tab  

Na stronie występują poniższe niezgodności: 

 zamieszczone na stronie niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego 
  materiały video nie posiadają audiodeskrypcji oraz/lub napisów 
 brak mechanizmu umożliwiającego pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach 

internetowych. 
 Strona nie spełnia w większości wymagań WCAG2.0 

 



Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Aplikacje mobilne 

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot leczniczy. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.05.2021 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital św. Rocha w Ozimku do realizacji spraw w zakresie dostępności 
cyfrowej wyznaczony został Piotr Rakowski, e-mai: ozimek@emc-sa.pl, telefon: 77 42 73 441 (dotyczy 
powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej). 

Do realizacji wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia 
dostępności wyznaczona została Anna Czapkowska e-mai: ozimek@emc-sa.pl, kontaktować się można 
dzwoniąc na numer 727 600 480 

Uprzejmie 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. 

Do końca 2022 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. 

 

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących 
Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.  

 

Dostępność architektoniczna 

 

Szpital św. Rocha w Ozimku 

Adres: ul. Częstochowska 31  



Otoczenie budynku 

 Budynek zlokalizowany w Ozimku przy ulicy Częstochowskiej 31. 

 W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy. 

 Obiekt posiada własny parking wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.  

  

Dostępność wejścia do budynku 

 Budynek posiada szerokie wejście. 

 Główne wejście do budynku jest usytuowane od ulicy Częstochowskiej 31 , jest ono dostosowane 

dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.  

Dostęp do informacji 

 Informacja wizualna oparta o zróżnicowaną kolorystykę widoczną wewnątrz i z zewnątrz. 

 Czytelny system tablic. 

 W budynku znajdują się tablice informacyjne i znaki kierunkowe oraz Recepcja. 

 

Dodatkowo zastosowano również rozwiązania usprawniające szczególnie pod kątem osób  

z dysfunkcją wzroku lub słuchu. Są to m. in.: 

 przyciski w dwóch windach opisano alfabetem Braille’a. 

 informacje głosowe w 3 windach. 

 pierwszy i ostatni stopień na klatce schodowej oznaczone taśmą czarno- żółtą. 

 zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego. 

 

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku 

 Wszystkie ciągi komunikacyjne są szerokie, oświetlone i dostępne dla osób poruszających się 

na wózkach. 

 Korytarze są szerokie oraz dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 

 

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku 

 Konstrukcja pozwalająca na swobodę poruszania się osób z różnymi dysfunkcjami po piętrach oraz 

pomiędzy piętrami. 

 Wyposażenie w przestronne windy umożliwiające swobodne dotarcie do wszystkich kondygnacji. 

 Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. 



Informacja o prawie wstępu z psem asystującym  

 Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. 

  

Ewakuacja 

 Drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny. 

 Pracownicy Szpitala zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi 

potrzebami możliwości ewakuacji. 

 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

 W budynku są toalety oznaczone i przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

 


