
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia z siedzibą w Łodzi 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 Krajowego 

Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia. Data publikacji strony 

internetowej: 2021-12-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-17.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. 

Część dokumentów opublikowanych na stronie jest niedostępnych, ponieważ: 

- pochodzą z różnych źródeł, 

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, 

- są skanowanymi plikami pdf, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy  

o dostępności cyfrowej, 

- część plików nie posiada atrybutu dostępności cyfrowej. Ponieważ są przekazywane do 

systemu od innych podmiotów, zastosowane jest wyłączenie na podstawie art. 3, ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych. 

 

Wyłączenia: 
 
Dokładamy starań, aby dokumenty publikowane w przyszłości spełniały wymagania 
dostępności cyfrowej. W przypadku publikacji dokumentów skanowanych, staramy się 
zamieszczać dokumenty w innym – spełniającym wymogi dostępności formacie.  
Pliki w formacie alternatywnym pełnią rolę pomocniczą i nie zawsze zawierają komplet 
dokumentów. 
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-17. 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 Robert Szymura, email:kcor@kcor.gov.pl. Kontaktować można się 
także dzwoniąc na numer telefonu + 48 42 203 29 10.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 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 

https://rcl.gov.pl/


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. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia mieści się w budynku 
zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Smugowej 6 i zajmuje całe 2 piętro budynku. 
2. Pomieszczenia wykorzystywane przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej  
w Ochronie Zdrowia znajdują się w budynku administrowanym przez Zarząd Lokali Miejskich  
w Łodzi. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. Pracownicy 
udzielają niezbędnych informacji oraz w razie potrzeby mogą wskazać drogę lub skontaktować 
się z określoną osobą (działem merytorycznym).  
3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 
4. Osoby mające trudności w komunikowaniu się i w związku z tym wymagające wsparcia  
w kontaktach, mogą skorzystać z pomocy tłumaczy języka migowego lub tłumaczy 
przewodników. W celu uzyskania ww. pomocy, osoba uprawniona powinna zgłosić taką 
potrzebę co najmniej na 14 dni roboczych przed przewidzianym terminem kontaktu oraz 
wskazać wybraną metodę komunikowania się.  Kluczowe elementy mogące stanowić problem 
w komunikacji na terenie budynku, takie jak: brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami 
ruchowymi, przeszklone drzwi wejściowe, początek i koniec biegu schodów. W budynku nie 
ma ponadto oznaczeń w alfabecie brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych 
 i słabowidzących. Wszelkie dalsze działania w zakresie poprawy dostępności 
architektonicznej Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia wdrażać 
będzie po uzyskaniu tytułu prawnego do zajmowanej w części nieruchomości, co umożliwi 
prowadzenie inwestycji w w/w zakresie. 
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