
Deklaracja dostępności 

  

Wstęp 

Centrum Usług Wspólnych w Nowym Mieście nad Wartą 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 http://www.cuw-

nowemiasto.pl 

Data publikacji strony internetowej: 07.05.2019 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.08.2020 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. 

• dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy 

graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności 

cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych 

• zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, 

ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

• tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów 

kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy 

o dostępności cyfrowej 

• dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób 

niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji 

nawigacyjnych, tytułu itp.) 

• pliki PDF, DOC, JPG itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie 

z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. 

• serwis zawiera dokumenty PDF lub pliki graficzne, które powstały na 

podstawie nieodpowiednio przygotowanych dokumentów (bez zaznaczonej logicznej 

struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać. 
• nie wszystkie linki prowadzące do dokumentów do pobrania zawierają informację o ich 

formacie oraz języku. 

• występują braki w opisach zdjęć oraz brak tekstu alternatywnego oraz elementu na 

pierwszej stronie dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne. 

  

Data sporządzenia 

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.10.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie 

samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 



Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu przy pomocy 

klawiszy TAB lub SHIFT+TAB. Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć 
dostępnymi narzędziami przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest  Mariola Bąk – dyrektor.cuw@gmina-nowe-miasto.pl 

Kontaktować  można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 2874585 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 
żądania zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury 

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 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. 

Dostępność architektoniczna 

Budynek przy ul. Jesionowej 2a w Nowym Mieście nad Wartą  nie jest przystosowany dla 

osób  niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku brak podjazdu, w budynku brak jest toalety 

przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca 

wjazd na wyższy poziom, nad wejściem do budynków nie ma głośników systemu 

naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 

W pobliżu budynku nie wydzielono miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych, do 

Centrum Usług Wspólnych nie  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 



W Centrum Usług Wspólnych w Nowym Mieście nad Wartą  nie ma możliwości skorzystania 

z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online. Usługa może zostać zapewniona 

po wcześniejszym, minimum 3-dniowym (dni robocze) zgłoszeniu na adres  

e-mail: dyrektor.cuw@gmina-nowe-miasto.pl  Usługa ta jest bezpłatna dla osób głuchych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z 

dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o 
dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1. Celem publikacji 

Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami 
dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w 

Kolniczkach. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 

ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.  
 
 

 


