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1. Oświadczenie w sprawie dostępności 

 

 

1.1 Dyrektor Przedszkola zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 

internetowej oraz swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 

r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych. 

1.2 Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do 

https://wodzislawpp2.edupage.org                                                                                                                     

oraz aplikacji mobilnej https://wodzislawpp2.edupage.org/login/  do których odnosi 

się oświadczenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wodzislawpp2.edupage.org/
https://wodzislawpp2.edupage.org/login/


4 
 

2. Status pod względem zgodności 

 

2.1 Niniejsza strona internetowa https://wodzislawpp2.edupage.org                                                                                                                     

oraz aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z  załącznikiem do ustawy  z dnia 4 

kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych z powodu [niezgodności] [lub] [wyłączeń] wymienionych 

poniżej: 

Zasada Wytyczne  Kryterium sukcesu Poziom 

1- Postrzegalność 1.1 – Alternatywa w 

postaci tekstu 

1.1.1 – Treść nietekstowa A 

1.2 - Dostępność mediów 

zmiennych w czasie 

1.2.1 - Tylko audio oraz tylko wideo 

(nagranie) 

A 

1.2.2 - Napisy rozszerzone 

(nagranie) 

A 

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub 

alternatywa dla mediów (nagranie) 

 

1.2.5– Audiodeskrypcja (nagranie)  

1.3 – Możliwość adaptacji 

– Odpowiednia 

(zrozumiała) prezentacja 

zawartości 

1.3.1 – Informacje i relacje A 

1.3.2 – Zrozumiała kolejność A 

1.3.3 – Właściwości zmysłowe A 

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie 

treści w układzie poziomym, jak                          

i pionowym 

A 

1.3.5 – Określenie prawidłowej 

wartości 

A 

1.4 – Możliwość 

rozróżnienia – Ułatwienie 

percepcji treści 

1.4.1 – Użycie koloru  

1.4.2 – Kontrola odtwarzania 

dźwięku 

 

1.4.3 – Kontrast (minimalny)  

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu  

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki  

1.4.10 – Zawijanie tekstu A 

1.4.11 – Kontrast dla treści 

niebędących tekstem 

 

1.4.12 – Odstępy w tekście A 
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1.4.13 – Treści spod kursora lub 

fokusa 

A 

2 – Funkcjonalność 2.1 – Dostępność z 

klawiatury 

2.1.1 – Klawiatura A 

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę A 

2.1.4 – Jednoliterowe skróty 

klawiszowe 

A 

2.2 – Wystarczająca ilość 

czasu 

2.2.1 – Możliwość dostosowania 

czasu 

A 

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), 

zatrzymywanie, ukrywanie 

A 

2.3 – Ataki padaczki – 

Migotanie 

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości 

poniżej progu 

A 

2.4 – Możliwość nawigacji 2.4.1 – Możliwość pominięcia 

bloków 

A 

2.4.2 – Tytuły stron A 

2.4.3 – Kolejność fokusu A 

2.4.4 – Cel linku (w kontekście) A 

2.4.5 – Wiele sposobów na 

zlokalizowanie strony 

A 

2.4.6 – Nagłówki i etykiety A 

2.4.7 – Widoczny fokus A 

2.5 – Sposoby 

wprowadzania 

danych 

2.5.1 – Gesty punktowe A 

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia A 

2.5.3 – Etykieta w nazwie A 

2.5.4 – Aktywowanie ruchem A 

3 – Zrozumiałość 3.1 – Możliwość 

odczytania 

3.1.1 – Język strony  

3.1.2 – Język części  

3.2 – Przewidywalność 3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem A 

3.2.2 – Podczas wprowadzania 

danych 

A 

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja A 

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja A 

3.3 – Pomoc przy 

wprowadzaniu informacji 

3.3.1 – Identyfikacja błędu A 

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje A 

3.3.3 – Sugestie korekty błędów A 
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3.3.4 – Zapobieganie błędom 

(kontekst prawny, finansowy, 

związany z podawaniem danych) 

A 

4 – Kompatybilność 4.1 – Kompatybilność 4.1.1 – Parsowane  

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość  

4.1.3 – Komunikaty o stanie  
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3. Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 

 

3.1 Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 

3.1.1 30.03.2021 r. 

3.1.2 dotyczącą spraw o charakterze reprezentacyjnym; 

3.1.3 dotyczącą organizacji, zakresu działania i zasad funkcjonowania Przedszkola; 

3.1.4 skargi i wnioski dotyczące działalności Przedszkola lub jego pracowników; 

3.1.5 protokoły i zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w przedszkolu 

przez organy kontrolne. 

3.2 Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 

3.2.1 30.03.2022 r. 

 

 

4. Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 

4.1 Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia 

dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub 

elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których 

mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 

ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,                      

o którym mowa w art. 7. ustawy. 

4.2 Wniosek z żądaniem powinien zawierać: 

4.2.1 dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;  

4.2.2 wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony 

internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być 

dostępne cyfrowo; 

4.2.3 wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem; 

4.2.4 wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy. 

4.3 Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub 

elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Przedszkola następuje bez 
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zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia                                      

z żądaniem. 

4.4 Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub 

elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego nie może 

nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 3, Przedszkole niezwłocznie powiadamia 

osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym 

zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub 

elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa 

miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

4.5 Przedszkole odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony 

internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia 

integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. 

4.6 W przypadku gdy Przedszkole nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej 

elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, 

niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku 

możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje 

alternatywny sposób dostępu do tego elementu. 

4.7 W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, 

aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji 

mobilnej Przedszkola, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy 

skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą                                 

z żądaniem, zgodnie z ust. 6, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu 

publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji 

mobilnej. 

4.8 Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności 

cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, 

lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy                                                                    

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego                                    

(tj. Dz.U. 2021 poz. 735). 

4.9 Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: 



9 
 

4.9.1 https://bip.brpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-

obywatelskich 

4.10 Dane teleadresowe siedziby Przedszkola wraz ze wskazaniem danych kontaktowych 

osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:  

4.10.1 Publiczne Przedszkole nr 2, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Chopina 13, Poland; 

4.10.2 Dyrektor: p. Gabriela ADAMCZYK; 

4.10.3 Tel.: 32 455 14 25; 

4.10.4 Email: pp2@wodzislaw-slaski.pl 

 

5. Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego 

dla osób niepełnosprawnych 

 

5.1 Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej obejmują: 

Lp. Wymagania1 Wynik oceny Uwagi 

1 Zapewnienie wolnych od barier poziomych                   

i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

budynków 

Częściowo 

spełnione 

 

2 Zapewnienie instalacji urządzeń lub 

zastosowanie środków technicznych                                 

i rozwiązań architektonicznych w budynku, 

które umożliwiają dostęp do wszystkich 

pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 

technicznych 

Częściowo 

spełnione 

Brak możliwości 

podjazdu na wózku 

inwalidzkim 

3 Zapewnienie informacji na temat rozkładu 

pomieszczeń w budynku, co najmniej w 

sposób wizualny i dotykowy  

lub głosowy 

Częściowo 

spełnione 

Brak informacji na temat 

rozkładu pomieszczeń             

w budynku w sposób 

dotykowy 

4 Zapewnienie wstępu do budynku osobie 

korzystającej z psa asystującego, o którym 

mowa w art. 2 pkt 11 ustawy  

Spełnione  

 
1 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  
(tj. z dnia Dz.U. 2020 poz. 1062) 

https://bip.brpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
https://bip.brpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
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z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875) 

5 Zapewnienie osobom ze szczególnymi 

potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 

uratowania w inny sposób; 

Częściowo 

spełnione 

Brak instalacji 

oświetlenia 

ewakuacyjnego oraz 

noszy ewakuacyjnych 

 

5.2  W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

Lp. Wymagania2 Wynik oceny Uwagi 

1 Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem 

środków wspierających komunikowanie się,              

o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy  

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym                  

i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie 

zdalnego dostępu online do usługi tłumacza 

przez strony internetowe i aplikacje 

Brak zgodności  

2 Zapewnienie instalacji urządzeń lub innych 

środków technicznych do obsługi osób 

słabosłyszących, w szczególności pętli  

indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 

opartych o inne technologie, których celem 

jest wspomaganie słyszenia 

Brak zgodności  

3 Zapewnienie na stronie internetowej danego 

podmiotu informacji o zakresie jego 

działalności – w postaci elektronicznego pliku 

zawierającego tekst odczytywalny 

maszynowo, nagrania treści w polskim języku 

migowym oraz informacji w tekście łatwym do 

czytania 

Spełnione  

 
2 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  
(tj. z dnia Dz.U. 2020 poz. 1062) 
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4 Zapewnienie, na wniosek osoby ze 

szczególnymi potrzebami, komunikacji                          

z podmiotem publicznym w formie  

określonej w tym wniosku 

Spełnione  

 

5.3 Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej 

aplikacji mobilnej: 

5.3.1  Jeśli dotyczy 
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5. Karta zmian 

 

Lp Data zmiany Treść Podpis osoby dokonującej 

zmianę 
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