
Deklaracja dostępności 

 

  Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich zobowiązuje się zapewnić 

dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 848) oraz decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. 

ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych 

aplikacji organów sektora publicznego. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: 

msp2.edupage.org 

  

Dane teleadresowe jednostki: 

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich 

ul. ks. J. Popiełuszki 8 

41 – 940 Piekary Śląskie 

tel/fax.: 32 287 17 35 

e-mail: sekretariat@mg2.piekary.edu.pl 

  

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-19 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-03 

  

Status pod względem zgodności z ustawą 

  Szkoła publikuje stronę internetową korzystając z generatora WWW oferowanego przez 

firmę LIBRUS. Jest on przygotowany w taki sposób, aby szkoła publikując stronę internetową, 

mogła spełnić wszystkie istotne wymogi standardu WCAG, określone w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

System umożliwia m.in.: 

− zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, 

rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii 

wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA) 

− zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA) 

− wskazanie języka strony w atrybucie „lang" i jego zmianę w zależności od wybranego 

na stronie języka (3.1.1 A). 

 



Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono: 2021-02-03 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.  

  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  

Osobą kontaktową jest Pani Anna Gajowska, e-mail: sekretariat@mg2.piekary.edu.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 287 17 35 lub 695 945 691. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 

żądania zapewnienia dostępności. 

  

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 informacji w innej alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać: 

− dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, 

− wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

− wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 

udostępnienia w formie alternatywnej 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.  

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 

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

 

Dostępność architektoniczna 

  Do budynku szkoły prowadzi główne wejście z podestem znajdujące się od ulicy  

ks. J. Popiełuszki, z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne  

w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu 

głównym są pracownicy obsługi.  

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


W dwupiętrowym budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Klatka schodowa 

umieszczona jest pośrodku budynku. Budynek nie posiada wind.  

W budynku, na parterze, zlokalizowane są toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Szkoła nie dysponuje parkingiem. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. 

 

Informacje dodatkowe 

Aktualnie trwają prace nad poprawą dostępności strony: msp2.edupage.org 

 


