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Deklaracja dostępności
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 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 Zdrowie Łódzkie [1]
Data publikacji strony internetowej: 2011.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2011.
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:
brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
niektóre dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach
przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych nie są poprawnie
odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
nieoprawny kontrast dla niektórych elementów strony,

Wyłączenia:
filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania
dostępności,
dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach
przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed
dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i
przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak
dostępu do danych źródłowych,
treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z
obowiązku zapewniania dostępności.
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stonie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Strona posiada dodatkowe skróty klawiaturowe.
[2]
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Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty
elektronicznej: dostepnosc@lodzkie.pl [3]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer
telefonu +42 663 37 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej oraz składać skargi na brak 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 w
formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania
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 w formie alternatywnej, powinna także
określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli
dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy
realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli
zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego
dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich [4].

Dostępność architektoniczna
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
Budynek został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

odpowiednie oznakowanie,
likwidację barier architektonicznych,
likwidację barier komunikacyjnych,
umożliwienie dostępu do pomieszczeń urzędu dla osób z niepełnosprawnością,
zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:
Osoby niedosłyszące mogą przy załatwianiu spraw skorzystać z udogodnień wprowadzonych w
Urzędzie:

z usługi wideotłumacza – usługa ta dostępna jest w głównej siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Biurze Podawczym. Tam zainstalowany został
softphon połączony internetowo z tłumaczem języka migowego w Polskim Związku Głuchych
Oddział w Łodzi,
z usługi tłumacza na wezwanie. Usługa ta realizowana jest poprzez udział tłumacza języka
migowego przy załatwieniu sprawy klienta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
potrzebującego tego rodzaju usług. Usługa świadczona jest przez tłumacza języka migowego
na podstawie zawartej umowy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział w Łodzi.
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Aby klient mógł skorzystać z tej usługi powinien w terminie trzech dni przed planowanym
skorzystaniem przekazać informację o takiej potrzebie:
do Biura Podawczego:

e-mailowo na adres info@lodzkie.pl [5],
osobiście - al. Piłsudskiego 8 - parter, (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00),
telefonicznie - 42 663 33 80 lub +48 695 356 594,
lub do komórki organizacyjnej, w której chce załatwić sprawę:

e-mailowo, osobiście lub telefonicznie.
W zgłoszeniu należy podać m.in.:

imię i nazwisko klienta, który chce skorzystać z tego rodzaju usługi,
kontakt do klienta,
komórkę organizacyjną, w której sprawa ma zostać załatwiona.
Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego skontaktuje się z klientem w celu
potwierdzenia zabezpieczenia ww. usługi.
Strona posiada:

Powiększanie i zmniejszanie czcionki (dla osób niedowidzących),
Skróty klawiaturowe (aby w pełni korzystać z serwisu przy pomocy klawiatury),
Wersja tekstowa,
Wersja z wysokim kontrastem (dla osób z wadami wzroku),
kanały RSS (pozwalające na wygodny dostęp do najważniejszych informacji z serwisu, które
można wyświetlać w programie pocztowym, na pulpicie czy w specjalnym czytniku.

Informacje dodatkowe:
Automatyczna walidacja strony www pod kątem jej dostępności walidatorami online, nie jest w pełni
miarodajna i nie zastąpi obiektywnych testów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami. W
związku z tym będziemy wdzięczni za przesyłanie wszelkich uwag przez te osoby.
Dostosowania strony do wymagań prawnych jest procesem, który jest realizowany na bieżąco na
podstawie testów własnych oraz uwag nadsyłanych przez użytkowników.
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Linki:
[1] https://zdrowie.lodzkie.pl
[2] https://zdrowie.lodzkie.pl/skroty-klawiaturowe
[3] mailto:dostepnosc@lodzkie.pl
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[4] https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
[5] mailto:info@lodzkie.pl
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