
Deklaracja dostępności 

Strony internetowej 

Żłobka Miejskiego „Poranek” 

 w Oławie 
 

Żłobek Miejski „Poranek” w Oławie 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 Strona internetowa Żłobka Miejskiego Poranek w Oławie 

http://zlobek-poranek.olawa.pl 

•  Data publikacji strony internetowej: 2016-04-15 

•   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-15 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych 

poniżej. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Treści niedostępne 

•  Brak możliwości zmiany rozmiaru czcionki. 

•  Brak możliwości zmiany kolorystyki strony. 

•  Brak możliwości ustawienia wysokiego kontrastu strony. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

•  Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-21 

•  Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-05 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

•  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

•  Osobą kontaktową jest Jolanta Pyziołek. 

http://www.zlobek-poranek.olawa.pl/
http://zlobek-poranek.olawa.pl/


•  E-mail: zlobek.olawa@poczta.fm 

•  Telefon: 71 313 76 54 

 

Informacje na temat procedury odwoławczej 

Każdy ma prawo: 

•  zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

•  zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

•  wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać: 

•  dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 

•  wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

•  wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy   

  udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym 

terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, 

powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do 

organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

•  Organ nadzorujący: Dyrektor Żłobka Miejskiego „Poranek” w Oławie 

•  Adres: Żłobek Miejski w Oławie, ul. B. Chrobrego 106 A, 55-200 Oława 

•  E-mail: zlobek.olawa@poczta.fm 

•  Telefon: 71 313 76 54 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

Budynek żłobka jest dwukondygnacyjny. Do budynku prowadzą w sumie trzy wejścia.  Dwa wejścia, 

usytuowane w tylnej części budynku, nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych, prowadzą do 

pomieszczeń konserwatora i pomieszczeń kuchni (obierak) skąd schodami można dostać się do szatni, 

pomieszczeń gospodarczych i pomieszczenia właściwego kuchni. Wejście główne ogólnodostępne 

posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.  Drzwi do holu wejściowego/wózkarni otwierają się 

automatycznie. Wejście pomiędzy holem wejściowym/wózkarnią a holem głównym zabezpieczone 

jest instalacją domofonową. Wewnątrz budynku na parterze znajdują się  trzy grupy dziecięce. Do 

jednej grupy oraz gabinetu dyrektora żłobka i intendenta, znajdujących się na piętrze, prowadzą 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


schody. W budynku nie ma dźwigu osobowego, ani platformy przyschodowej. Budynek nie posiada 

toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na lokalizację placówka nie posiada 

miejsc parkingowych ogólnodostępnych. Przed budynkiem istnieje możliwość zaparkowania 

samochodu na ulicy ogólnodostępnej. W odległości 50 m od budynku żłobka znajduje się parking z 

wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych 

dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem 

asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Nie ma 

oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób 

niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka 

migowego (PJM) online. 


