Deklaracja dostępności
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia (ZZP przy MZ) zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do ZZP przy MZ.
Data publikacji strony internetowej: 25.10.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.04.2022

Status pod względem zgodności z ustawą
System operacyjny dostępny po zalogowaniu jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia
2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych.
W systemie występują m. in. błędy:
- w implementacji skiplinków ( są w trakcie implementacji)

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono : 26.05.2022r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacja zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Bartosz Chojecki, adres poczty elektronicznej: b.chojecki@zzpprzymz.pl . Tę
samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej
żądanie, wskazanie o którą stronę internetową 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 odmówił realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu
dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia
dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu
wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od strony ul. Szczęśliwickiej, natomiast
drugie wejście od ul. Sękocińskiej z podjazdem dla wózków inwalidzkich.
Recepcja znajduje się na parterze.
Korzystanie z windy jest możliwe dla osób poruszających się na wózkach.
W okolicy budynku jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych od ul.
Sękocińskiej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem, po okazaniu certyfikatu stwierdzającego, iż zwierzę jest przeszkolone jako
pies asystujący i posiada wszystkie aktualne badania weterynaryjne.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma również oznaczeń kontrastowych dla
osób słabowidzących.
W recepcji i innych miejscach nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka
migowego(PJM) online.

