
Deklaracja dostępności 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich 
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 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 http://soswzabkowice.pl/ w tym Biuletynu Informacji Publicznej. 

Dane teleadresowe jednostki: 
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka 

ul. Proletariatczyków 9 

57-200 Ząbkowice Śląskie 

Telefon: 

74 815 78 26 

Faks: 

74 815 78 26  

e-mail: soswzce@wp.pl 

skrytka ePUAP: /SOSWZABKOWICESL/SkrytkaESP 

Data publikacji strony internetowej:  01.09.2018 roku 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.03.2021 roku 

Status pod względem zgodności 
Strona 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: 
  
1) Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są 

dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są 
wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.  

2) Nie wszystkie informacje są wystarczająco oddzielone od tła 

3) Nie wszystkie treści zapewniają użytkownikowi narzędzia pomagające w nawigacji, 
znalezieniu treści i określeniu, gdzie się aktualnie znajduje 

4) Nie wszystkie dokumenty pdf  posiadają właściwie zagnieżdżone nagłówki i/lub zakładki 
odzwierciedlające strukturę dokumentu 

5) Nie wszystkie dokumenty posiadają funkcjonalności tekstu łatwego do czytania 

http://soswzabkowice.pl/
mailto:soswzce@wp.pl


6) Brak możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP 
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

1) Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 

2) Focus wokół elementów nawigacyjnych 

Skróty klawiaturowe 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 
przeglądarki. 

Data sporządzenia deklaracji 
2021-04-16 

Deklarację zaktualizowano dnia:  
Aktualizacje deklaracji przygotowano na podstawie audytu, w którym wykorzystano 
narzędzie informatyczne - walidator z zaimplementowaną metodyką WCAG 2.0 oraz WCAG 
2.1 

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji:  2021-04-16 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  dyrektor ośrodka mgr Delfina Grzęda 
e-mail:  soswzce@wp.pl 
telefon: 74 8157826 

Procedura wnioskowo - skargowa 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo 
wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony 
internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu 
alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący 
żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw 
Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna 
W wydzielonej dla przedszkola części budynku zainstalowano podjazdy dla wózków. Drzwi 
wejściowe mają szerokość powyżej 90 cm. Poziome ciągi komunikacyjne mają odpowiednią 
szerokość i nie posiadają progów. Budynek nie posiada windy. Ośrodek zapewnia w swoim 
budynku informacje na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i głosowy. Podmiot 
zapewnia również wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Na wniosek 
osoby ze szczególnymi potrzebami, ośrodek zapewnia dostęp alternatywny w postaci 
wsparcia innej osoby. 
  

http://www.rpo.gov.pl/
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