
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

im. Z. Tylewicza w Poznaniu 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 

www.sosw.poznan.pl 

Data publikacji strony Internetowej: 01.09.2005 r. 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.01.2021 r.  

Stan dostępności cyfrowej 

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. 

Niedostępne elementy i treści: 

➢ filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych, 

➢ brak kompletu opisów do zdjęć, 

➢ częściowo zastosowano udogodnienia dla osób z 

niepełnosprawnościami, w tym: w prawym górnym rogu pod ikoną 

dostępności można zmieniać  wielkość czcionki, przełączać kontrast 

wizualny, czy rodzaje tła 

Zapewniamy, że administratorzy pracują nad lepszym dostosowaniem 

strony na potrzeby osób korzystających z niej. 

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów 

klawiaturowych. 

Przygotowanie deklaracji dostępności 

Data sporządzenia deklaracji: 2021.02.22 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej 

przez podmiot publiczny. 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.09.01. 

 

 

http://www.sosw.poznan.pl/


Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia 

wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Monika Żerdzińska, mailowo 

– monika.zerdzinska@sosw.poznan.pl lub Administratorowi strony 

mailowo tomasz.fitzerman@sosw.poznan.pl lub telefonicznie - 61-847-30-

95 

W zgłoszeniu podaj: swoje imię i nazwisko, swoje dane kontaktowe (np. 

numer telefonu, e-mail), dokładny adres strony internetowej, na której jest 

niedostępny element lub treść, opis na czym polega problem i jaki sposób 

jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy. 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później 

niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt 

krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do 

którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy 

informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy 

niż 2 miesiące. 

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony 

internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp 

do nich w alternatywny sposób. 

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić 

skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://bip.brpo.gov.pl/ 

Dostępność architektoniczna 

Adres: Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań 

Cały budynek jest parterowy – brak barier architektonicznych. Do budynku 

prowadzą 2 wejścia od strony budynku mieszkalnego oraz główne od 

strony ulicy Szamarzewskiego przeznaczone dla gości. Oba wejścia są 

pozbawione barier architektonicznych.  

W budynku nie ma windy – nie jest potrzebna budynek parterowy. 

Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego – parter. 

Na terenie placówki znajdują się miejsca parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem 

asystującym i psem przewodnikiem. Istnieje możliwość skorzystania z 

mailto:monika.zerdzinska@sosw.poznan.pl
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pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej 

potrzeby (min. 1 tydzień). Usługa jest dostępna w godzinach pracy 

Ośrodka. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.  

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 


