
Oświadczenie o dostępności 

 

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „DoMOStwo” w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6, 99-320 Żychlin 

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.  

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowe j: https://mos-

zychlin.edupage.org/.  

 

Status pod względem zgodności 

 

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

 

[lub] 

 

Niniejsza 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/wyłączeń, które wymieniono poniżej: 

 

1. Niezgodność/wyłączenie nr 1. 

2. Niezgodność/wyłączenie nr 2. 

3. Niezgodność/wyłączenie nr n. 

 

[lub] 

 

Niniejsza strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności/wyłączeń,  

które wymieniono poniżej: 

 

1. Niezgodność/wyłączenie nr 1. 

2. Niezgodność/wyłączenie nr 2. 

3. Niezgodność/wyłączenie nr n. 

 

Treści niedostępne 

 

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:  

 

Niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych: [proszę wskazać niezgodność/niezgodności strony internetowej lub 

opisać, które sekcje/treści/funkcje są jeszcze niezgodne]  

 

[i/lub] 

 

Nieproporcjonalne obciążenie: [proszę wymienić sekcje/treści/funkcje, w stosunku do k tórych 

tymczasowo powołano się na wyłączenie z tytułu nieproporcjonalnego obciążenia w rozumieniu art. 5 

dyrektywy (UE) 2016/2102]. 

 

[i/lub] 

Treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów: [proszę wymienić sekcje/treści/funkcje, 

k tóre nie wchodzą w zakres mających zastosowanie przepisów]. 

 

[W stosownych przypadkach proszę wskazać dostępne rozwiązania alternatywne].  

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności  

https://mos-zychlin.edupage.org/
https://mos-zychlin.edupage.org/


 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: [proszę podać datę]. 

 

[Proszę wskazać metodę przygotowania oświadczenia (zob. art. 3 ust. 1 decyzji wykonawczej Komisji 

(UE) 2018/1523]. 

 

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: [proszę podać datę ostatniego przeglądu] .  

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 

[Proszę przedstawić opis (wraz z odnośnik iem) mechanizmu informacji zwrotnej, k tóry ma być 

stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelk ich nieprawidłowości w zakresie 

zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy Parlamentu 

Europejsk iego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron 

internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016, str. 

1)].  

 

[Proszę podać dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) 

odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem 

mechanizmu informacji zwrotnej]. 

 

Postępowanie odwoławcze  

 

[Proszę przedstawić opis (wraz z odnośnik iem) postępowania odwoławczego w przypadku 

niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) 

dyrektywy Parlamentu Europejsk iego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 

dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 

z 02.12.2016, str. 1)]. 

 

[Proszę podać dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze] .  

 

Pozostałe informacje  

 

1. Data publikacji strony internetowej: [prosimy o wskazanie daty]. 

2. Data ostatniej aktualizacji strony internetowej po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości 

polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub 

zmianie sposobu publikowania informacji: [prosimy o wskazanie daty]. 

3. Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:  [prosimy o podanie informacji lub 

wskazanie linku przek ierowującego do jej treści]. 

4. Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

„DoMOStwo” w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6, 99-320 Żychlin, tel./fax: (24) 254 28 23, e-mail:  

moszychlin@wp.pl.  

5. Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:  

[prosimy o wskazanie danych]. 

6. Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów 

klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji  

mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:  [prosimy o wskazanie informacji]. 

7. Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób 

niepełnosprawnych: 

a) Usytuowanie i otoczenie: [prosimy o wskazanie informacji]. 

b) Opis dostępności wejścia do budynku: [prosimy o wskazanie informacji]. 

c) Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: [prosimy o wskazanie informacji]. 

d) Opis wprowadzonych dostosowań: [prosimy o wskazanie informacji]. 

e) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych: [prosimy o wskazanie informacji]. 

mailto:moszychlin@wp.pl


f) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 

ograniczeniach: [prosimy o wskazanie informacji]. 

g) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu : [prosimy o 

wskazanie informacji]. 

8. Informację o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji: [prosimy 

o wskazanie wymienionych informacji albo wskazanie informacji o braku tłumacza języka 

migowego]. 

9. O braku dostępności cyfrowej mogą nas Państwo poinformować za pośrednictwem:  [prosimy o 

wskazanie punktu kontaktowego]. 

10.  Strona internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich dostępna jest pod adresem: 

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

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

