
Deklaracja dostępności 
 
 

Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Lesznie zobowiązuje 

się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych online. Większość podstron 

serwisu spełnia wymagania WCAG, niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre 

obrazki nie mają tekstu alternatywnego. Poprawki będą stopniowo dodawane do serwisu. 

Deklarację sporządzono 

2020-03-11. 

 

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 audio 

deskrypcji 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 – www.rpo.gov.pl. 

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych 

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron  

i porządkującej funkcji nagłówków. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – 

otwierają się w tym samym oknie. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w 

sposób zgodny z zasadami dostępności. Ważne zdjęcia i grafiki w serwisie mają  alternatywne 

opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają 

grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. 

 

Funkcjonalność: 

Trzy poziomy kontrastu 

Podświetlane linki 

Zwiększanie rozmiaru tekstu 

Odstępy między znakami 

Oznakowanie linii, duży kursor 

 

 

Dostępność architektoniczna 

 

Budynek Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 

Lesznie znajduje się przy Alejach Jana Pawła II nr 10 w Lesznie. 

 

Do budynku przy Alejach Jana Pawła II prowadzą cztery wejścia (dwa wejścia główne - 

wejście po schodach, jedno wejście z lewej strony budynku ewakuacyjne - wejście po 

schodach oraz jedno z prawej strony budynku - winda) oraz budek posiada wejście 

techniczne od strony parkingu - nie jest dostępne dla osób z zewnątrz. Z kolei wejście do 

budynku - winda nie wymaga podjazdu dla osób niepełnosprawnych, gdyż jest na poziomie 

„zero” i nie ma barier architektonicznych. 



 

W budynku Pływalni dla osób na wózkach znajduje się winda, umożliwiająca dostępne się na 

piętro – 1, parter oraz piętro 1. Niestety takiego podjazdu dla osób na wózkach nie ma na 

trybuny oraz pływalnia nie posiada platformy umożliwiającej wejście osobie 

niepełnosprawnej do niecki basenowej. Kolejnym udogodnieniem dla osób na wózku jest 

brak progów w budynku pływalni.  

Szerokość korytarzy na pływalni pozwala na swobodne poruszanie się osobom poruszającym 

się na wózkach. Jednocześnie w szatni męskiej i damskiej znajdują się toalety i prysznice dla 

osób poruszających się wózku. 

 

W sytuacji ewakuacji osób, gdy wymagane jest wyłączenie prądu nie ma możliwości 

ewakuacji z piętra 1. 

 

Zastosowanie rozwiązania komunikacyjnego umożliwia podjazd samochodem pod samą 

windę od strony parkingu. 

 

Dostępność architektoniczna – minimalne warunki 

 

1. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

budynku Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej  

- nie ma barier w przestrzeni komunikacyjnej. 

2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 

architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, 

z wyłączeniem z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,  

- w budynku zamontowana jest winda umożliwiająca  dostęp do wszystkich 

pomieszczeń z wyjątkiem trybun do których prowadzą trzystopniowe schody. 

3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 

sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,  

-  na każdym piętrze  wiszą wskazówki dróg ewakuacyjnych oraz na wszystkich 

drzwiach znajduje się plakietka z nazwą pomieszczenia. W budynku nie wiszą plany 

ewakuacyjne oraz nie ma możliwości zdobycia informacji o rozkładzie pomieszczeń w 

budynku w sposób dotykowy lub głosowy. 



4. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,  

-  w placówce żaden uczeń/wychowanek/klient lub pracownik nie korzysta z psa 

asystującego. 

5. Zapewnienie OzeSzP możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób  

– ewakuacja OzeSzP nie jest możliwa. 

 

 

Dostępność informacyjno – komunikacyjna 

 

1. Obsługa przez kanały elektroniczne zgodnie z ustawą o języku migowym i innych 

środkach komunikowania się,  

- w placówce nie ma pracowników którzy potrafią komunikować się w języku 

migowym. 

2. Instalacja Urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabo 

słyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o 

inne technologie,  

- przedmiotowe środki techniczne lub urządzenia nie są stosowane w placówce. 

3. Zapewnienie na stronie informacyjnej danego podmiotu informacji o zakresie jego 

działania w postaci tekstowej, nagrania polskim języku migowym oraz informacji w 

tekście łatwym do czytania,  

- strona internetowa placówki zawiera informacje o jej działalności w postaci 

tekstowej. Tekst jest przystawalny do obsługi przez osoby słabo widzące. Nie 

występują nagrania w polskim języku migowym. 

 


