
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

  

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRON INTERNETOWYCH 

Oświadczenie sporządzono na dzień 24-09-2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie 
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych Dz. U. z 2019r. poz. 848 

Przedszkole Publiczne w Wilkowicach ul. Strażacka 13, 43-365 Wilkowice zobowiązuje się zapewniać 
dostępność swoich strony internetowych zgodnie z przepisami krajowymi transponującymi 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102X. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: 

http://przedszkole-wilkowice.pl 

Data publikacji strony internetowej: 1.08.2006 
Data ostatniej istotnej aktualizacji:: 10.11.2019 

  

Powiększanie czcionki 

Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na 
dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronach 
należy zmienić ustawienia w przeglądarkach: 

Internet Explorer: Menu "Widok" > "Rozmiar tekstu" 

Firefox: Menu "Widok" > "Powiększenie" (Ctrl++) 

Opera: Menu "Widok" > "Powiększenie" 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń. 

1. Mogą wystąpić sytuacje, iż pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty 
opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ: 

- pochodzą z różnych źródeł; 

- są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało 
wpływ na ich docelową treść oraz kształt; 

- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji. 

1. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów. 

2. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków. 

3. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. 



  

Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: 

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt z osobą 
odpowiedzialną, koordynatorem do spraw dostępności cyfrowej tj. Panią  Mariola Fitrzyk adres 
poczty elektronicznej ppwilkowice@poczta.fm 

telefon: 338171292 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej 
oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 
http://przedszkole-wilkowice.pl lub jej elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w 
formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania 
zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, 
wskazanie, o który element strony chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza 
potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 

Przedszkole powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli 
dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania 
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie 
dostępności nie jest możliwe, Przedszkole może zaproponować alternatywny sposób dostępu do 
informacji. 

W przypadku, gdy Przedszkole 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. 

  

Dostępność architektoniczna 

Przedszkole mieści się na parterze budynku . Do budynku można dojść oraz dojechać od ul. 
Strażackiej. Dojście oraz dojazd są wyłożone kostką brukową. Przy wejściu brak podjazdu dla wózków 
oraz brak windy. Konieczne jest pokonanie  schodów o wysokości 30 cm. Dla osób na wózkach 
dostępny jest korytarz oraz wszystkie pomieszczenia na parterze . 

Przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek pozwalający osobom niepełnosprawnym na 
wezwanie pracownika Przedszkola. 

Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem  

W Przedszkolu nie zastosowano pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

W Przedszkolu nie ma dostępnego tłumacza języka migowego 

 



Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych. Przed budynkiem  nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych – wejście znajduje się od strony parkingu na którym całkowicie ograniczono ruch 
samochodowy. 

Przedszkole będzie dążyło do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych 
środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących. 

 


