
Oświadczenie w sprawie dostępności 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy  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: sdskruszwica@wp.pl 

Data publikacji strony internetowej: 31.05.2017r. 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.09.2020r. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 
wyłączeń wymienionych poniżej. 

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niezgodne z 
uwagi na fakt, że: 

• pochodzą z różnych źródeł (np. skan dokumentów tekstowych nie jest możliwy do 
odczytania przez OCR a powinien posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie), 

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie 
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)  
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 
• mapa strony. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do 
zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie 
zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy: 
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami 
kontaktowymi są: Magdalena Wnuk, Magdalena Witkowska. Kontaktować się można 
poprzez adres e-mail: sdskruszwica@wp.pl  także dzwoniąc na numer telefonu 52 
3515095. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej 
oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 
 
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, np. 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. 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 
dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli otrzymanie tego terminu nie jest możliwe,  
podmiot publiczny 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, 
podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.  
 
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) 
odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za 
pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: 
Magdalena Wnuk,  Magdalena Witkowska 
 
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za 
dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu 
informacji zwrotnej: 
sdskruszwica@wp.pl  
 
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) 
odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za 
pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: 
52 3515095 
 
Postępowanie odwoławcze 

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej 
odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) 
dyrektywy: 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt (dane 
powyżej) 
 
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności 
cyfrowej: 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z 
placówką pod adresem sdskruszwica@wp.pl  lub dzwoniąc pod numer telefonu 52 
3515095. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak 
zapewnienia dostępności należy składać na adres sdskruszwica@wp.pl  bądź pod 
numerem telefonu 52 3515095. 
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: 
https://www.rpo.gov.pl 

 



Dostępność architektoniczna 

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób 
niepełnosprawnych: 
 
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KRUSZWICY, RYNEK 22, 88-150 
KRUSZWICA 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy położony jest w województwie kujawsko – 
pomorskim, w powiecie inowrocławskim, gmina Kruszwica, z siedzibą Rynek 22. Budynek 
pobudowany w technologii tradycyjnej, składający się z dwóch części – starej i nowej. 
Część stara dwukondygnacyjna z poddaszem użytkowym, jest podpiwniczona, część 
nowa dwukondygnacyjna bez poddasza, niepodpiwniczona. Do budynku prowadzą dwa 
wejścia, jedno od strony miasta ulica Rynek – brak dostępu dla osób poruszających się na 
wózkach a drugie wejście od strony ulicy Mickiewicza dostosowane dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek pozbawiony jest barier 
architektonicznych, wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych, korytarze 
dostosowane są do potrzeb przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich. Wejścia 
do poszczególnych pomieszczeń pozbawione są progów lub posiadają podjazdy 
oznaczone taśmami ostrzegawczymi. Dom zapewnia swoim uczestnikom wszelkie 
udogodnienia związane z ich funkcjonowaniem. Szerokość i wysokość drzwi do i wewnątrz 
budynku spełniają wszystkie normy. Budynek wyposażony jest w toaletę oraz prysznic 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Posadzki na korytarzach i toaletach wyłożono płytkami ceramicznymi 
odpornymi na poślizgnięcia. Na teren ŚDS jest możliwość wejścia z psem asystującym. W 
budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Parking od głównego wejścia do budynku 
jest ogólnodostępny jednak nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych. Istnieje możliwość parkowania pojazdu przez osobę niepełnosprawną 
od strony zachodniej. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy nie posiada 
tłumacza języka migowego natomiast zatrudnia osoby posiadające ukończony  kurs języka 
migowego w stopniu podstawowym. Na dzień składania deklaracji nie ma możliwości 
skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Jednocześnie informujemy, iż dołożymy 
wszystkich starań, by w najbliższej przyszłości znaleźć rozwiązanie w tym temacie. ŚDS w 
Kruszwicy świadczy usługi transportowe, dowożąc uczestników na zajęcia i z zajęć 
samochodem służbowym dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. 
 

 

 
 
 
 


