
 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 

Przedszkole nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić 

dostępność swojej strony internetowej 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 

internetowej www.p4.laziska.pl 

 

Dane teleadresowe jednostki: Przedszkole nr 4 im. Krainy Uśmiechu 

ul. Mokierska 4, 43-173 Łaziska Górne, kontakt tel. 032 2243 540 / 609 44 67 44, 

dyrektor@p4.laziska.pl, sekretariat@p4.laziska.pl  

 

Data publikacji strony internetowej: 10.07. 2018 r. 

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.07.2018 r. 

 

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: 

- niektóre obrazki nie posiadają tekstu alternatywnego; 

- niski kontrast pomiędzy elementami; 

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych; 

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów; 

- zamieszczone dokumenty w postaci skanów 

Strona została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

 

 

Data sporządzenia deklaracji 15 lipca 2020 r. 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 

publiczny. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z 

Bożena Mrowiec dyrektor@p4.laziska.pl , tel. 609 44 69 44, 32 2243 540 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz 

składać żądania zapewnienia dostępności. 

 

Procedura wnioskowo-skargowa 

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 
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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 

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   

 Informacja nt. dostępności architektonicznej budynku 
Przedszkola nr 4 im. Krainy Uśmiechu 
w Łaziskach Górnych, ul. Mokierska 4 

 

Przedszkole nr 4 im. Krainy Uśmiechu jest usytuowane od ulicy Mokierskiej 4, a wejście 

główne od ulicy Górniczej. W związku z powyższym do posesji  budynku   prowadzą 2 

wejścia, a do budynku 4 wejścia, w tym jedno główne ogólnodostępne dla użytkowników: 

dzieci, rodziców i kontrahentów. Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny. Do wejścia 

głównego prowadzą schody, bez podjazdu dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników 

systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście 

zabezpieczone jest poręczami. W budynku nie ma windy, która umożliwiałaby osobom 

niepełnosprawnym przedostanie się na wyższą kondygnację. Na drugą kondygnację 

prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Nie ma toalety dostosowanej dla osób 

niepełnosprawnych. Na terenie placówki są dwa parkingi bez wyznaczonych miejsc 

postojowych dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i 

wszystkich jego pomieszczeń może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem, 

jednakże nie ma stosownych  oznaczeń. W budynku nie ma platform, informacji głosowych, 

pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń 

kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Przedszkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu bądź 

online. 

https://www.rpo.gov.pl/

