
Deklaracja dostępności Strony internetowej Domu 

Pomocy Społecznej im. M. Rataja w Kocku 

Dom Pomocy Społecznej im. M. Rataja  w Kocku 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  http://www.dpskock.naszbip.pl/   

 Data publikacji strony internetowej: 13-05-2014 

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06-12-2016 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 

wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne 

 część plików nie jest dostępnych cyfrowo 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-22 

 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-22 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Jakubowska-Dados 

 E-mail dpskock@poczta.onet.pl 

 Telefon: 81 85 91 125 

Każdy ma prawo: 

 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać: 

 dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 

 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 



 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym 

terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest 

możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

Działalność Domu Pomocy Społecznej w Kocku prowadzona jest w czterech budynkach: A, B, 

C, D należących do zespołu pałacowo-parkowego. Wejście do budynków A i C  nie jest 

przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim czy niewidomych ze 

względu na zabytkowy charakter zajmowanego obiektu.  W budynku B i D dostępne są wejścia 

do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynki A, B, C posiadają schody, 

natomiast budynki B i C wyposażone są w windy dla osób nie pełnosprawnych. We wszystkich 

budynkach zamieszczone są planszowe informacje o rozkładzie pomieszczeń. W budynkach 

DPS w Kocku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych dla osób 

słabosłyszących i osób niewidomych. Dom Pomocy Społecznej nie posiada również pętli 

indukcyjnej. Przed każdym z budynków dostępne są miejsca parkingowe. 

 

 

 

 

 

 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
http://www.pcprlubartow.pl/wp-content/uploads/2020/09/DEKLARACJA-DOST%C4%98PNO%C5%9ACI-OFICJALNEJ-STRONY-INTERNETOWEJ-POWIATOWEGO-CENTRUM-POMOCY-RODZINIE-W-LUBARTOWIE.pdf#page=1
http://www.pcprlubartow.pl/wp-content/uploads/2020/09/DEKLARACJA-DOST%C4%98PNO%C5%9ACI-OFICJALNEJ-STRONY-INTERNETOWEJ-POWIATOWEGO-CENTRUM-POMOCY-RODZINIE-W-LUBARTOWIE.pdf#page=1

