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Bielsko-Biała, 30.04.2020 r.
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Bielskie Pogotowie Ratunkowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z ustawą 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 Bielskiego Pogotowia Ratunkowego

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-03-05 .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:




filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:



mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
materiały i dokumenty które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o
dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-30 .
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Dorota Gawlik , sekretariat@pogotowie.bielsko.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 815 90 45. 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, na przykład przez
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez
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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 dotrzymanie 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. W przypadku, gdy podmiot
publiczny 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.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
1. Siedziba główna BIelskiego-Pogotowia Ratunkowego. Bielsko-Biała ul.E.Plater 14
Na terenie Stacji zorganizowano parking dla osoby niepełnosprawnej. Bezpośrednie wejście
do budynku jest na poziomie zerowym. Przy wejściu znajduje się łazienka dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych Korytarze są szerokie i wolne od barier architektonicznych.
Obiekt nie posiada informacji w postaci pisma punktowego Braille dla niewidomych.
2. Filia Stacji Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziadzicach ul. Żwirki i Wigury 1
43-500 Czechowice Dziedzice
Wjazd na teren Punktu Wyjazdowego znajduje się od głównej ulicy Żwirki i Wigury 1
Teren Punktu Wyjazdowego posiada mały parking, nie posiada miejsca wyznaczonego dla
osób niepełnosprawnych
Budynek Pogotowia jest na podwyższeniu parterowy, posiada schody i podjazd dla wózków.
Do budynku posiada jedno wejście główne, które posiada szerokie drzwi dodatkowo
otwierana druga część drzwi np. dla wózków inwalidzkich Po prawej stronie za głównym
wejściem w korytarzu znajdujeą się toaleta, dostosowana do osób niepełnosprawnych.
Korytarz jest szeroki pozwalający na swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
Obiekt nie posiada informacji w postaci pisma punktowego Braille dla niewidomych.
3. Filia Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku ul. Zdrowia 1 43-370 Szczyrk
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Wjazd na teren Punktu Wyjazdowego znajduje się od głównej ulicy Zdrowia
Teren Punktu Wyjazdowego posiada mały parking, nie posiada miejsca wyznaczonego dla
osób niepełnosprawnych
Pomieszczenia Pogotowia są na poziomie 0, nie posiadają schodów ani podjazdu. Do
budynku posiada jedno wejście główne, które posiada szerokie drzwi dodatkowo otwierana
druga część drzwi np. dla wózków inwalidzkich . Budynek posiada windę niewykorzystywaną
przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe(dostęp dla pacjentów POZ)
Po lewej stronie za głównym wejściem w korytarzu znajdujeą się toaleta, dostosowana do
osób niepełnosprawnych. Korytarz jest szeroki pozwalający na swobodne poruszanie się
wózkiem inwalidzkim.
Obiekt nie posiada informacji w postaci pisma punktowego Braille dla niewidomych.
4. Filia Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kobiernicach ul. Żywiecka 10 34-316 Kobiernice
Wjazd na teren Punktu Wyjazdowego/ Gabinetów POZ znajduje się od głównej ulicy
Żywieckiej
Teren Punktu Wyjazdowego posiada duży parking, posiada 1 miejsce wyznaczone dla osób
niepełnosprawnych .
Pomieszczenia Pogotowia są na poziomie 1, posiadają schody oraz windę. Do budynku
prowadzi jedno wejście główne, niedostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz winda
przystosowana dla osób niepełnosprawnych .
Na końcu korytarza znajduje się toaleta z szerokimi drzwiami dostosowanym do wozków
inwalidzkich, w środku toalety dostępne poręcze. Korytarz jest szeroki pozwalający na
swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
Obiekt nie posiada informacji w postaci pisma punktowego Braille dla niewidomych.

5. Punkt Wyjazdowy Zespołów Ratownictwa Medycznego Wapienica
Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych
6. Punkt wyjazdowy Zespołów Ratownictwa Medycznego Leszczyńska
Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych
7. Punkt wyjazdowy Zespołów Ratownictwa Medycznego Pisarzowice
Wejście do budynku przystosowane dla wózków inwalidzkich,podjazd. W środku brak toalety
przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Korytarz nie umożliwia poruszania sie wózkiem
inwalidzkim
8. Punkt wyjazdowy Zespołów Ratownictwa Medycznego Wilkowice
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Wejście do budynku przystosowane dla wózków inwalidzkich,zjazd. W środku brak toalety
przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Korytarz umożliwia poruszanie sie wózkiem
inwalidzkim.
8. Punkt wyjazdowy Zespołów Ratownictwa Medycznego Jasienica
Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych
9. Punkt Nocnej i świątecznej opieki lekarskiej I pielęgniarskiej Jasienica
Wejście do budynku przystosowane dla wózków inwalidzkich,podjazd. W środku toaleta
przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Korytarz umożliwia poruszania sie wózkiem
inwalidzkim

10. Stacja kontroli Pojazdów
W Stacji Kontroli Pojazdów wejście do budynku zapewnia swobodny dostęp
niepełnosprawnym z poziomu placu, korytarz położony jest na jednym poziomie, brak
schodów i wind. Przestrzenie budynku w obrębie dopuszczonym do poruszania się są wolne
od barier poziomych i pionowych. Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych nie są
zapewnione.
Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Spełnione są podstawowe wymagania o
zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

