
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony 
podmiotowej BIP 
 
Wstęp deklaracji 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Zarzeczu Dużym zobowiązuje się zapewnić 
dostępność swojej strony podmiotowej BIP 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 podmiotowej 
BIP https://bip.malopolska.pl/spwzduzym  

Dane teleadresowe jednostki: 
Szkoła Podstawowa im. Sw. Jadwigi Królowej w Zarzeczu Dużym 

ul. Mickiewicza 39 

33-207 Radgoszcz 

tel. 14 641 41 33 

e-mail: zarzecze@vp.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15 
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-08 

Strona podmiotowa BIP 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: 
  
Na bieżąco staramy się zapewnić dostępność naszej strony. Obsługa jest utrudniona przy użyciu 
klawiatury. Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych. Brak 
przystosowania od kątem stosowania czytników ekranu. Na stronie umieszczamy pliki do 
pobrania. Istnieje również możliwość powiększenia oraz zmniejszenia czcionki. Staramy się, aby 
nasze treści były zrozumiale a sposób ich prezentowania był czytelny. Długie teksty dzielimy na 
akapity, ważne informacje są dodatkowo wyróżniane. 

 
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP 

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące 
ułatwienia: 

• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) 

• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 

• możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami 

• mapa strony 

• focus wokół elementów nawigacyjnych 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Data sporządzenia deklaracji 

https://bip.malopolska.pl/spwzduzym


Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-09 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:   
  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Gadomska  
e-mail: zarzecze@vp.pl  
Telefon: 146414133 

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 

Do budynku szkoły prowadzą trzy odrębne wejścia, w tym główne  od strony ulicy Mickiewicza. 
Korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim na parterze, nie 
posiadają żadnych przeszkód architektonicznych w postaci progów czy uskoków. Schody w 
budynku są o szerokości 128 cm z jednostronną poręczą. W budynku nie ma windy. Brak 
dostosowań w postaci informacji głosowych, pętli indukcyjnej, głośników systemu 
naprowadzającego, platform, oznaczeń w alfabecie Braille'a, dotykowego systemu 
naprowadzania czy druku powiększonego dla osób słabowidzących. Szkoła posiada 
ogólnodostępny parking, bez wydzielonych miejsc parkingowych. Nie ma ograniczeń do wstępu 
dla osoby z psem asystującym. Brak tłumacza języka migowego. 
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