
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Żłobek Miejski  w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej  www.zmdg.pl  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  4  kwietnia  2019  r.
o dostępności  cyfrowej stron internetowych i  aplikacji  mobilnych podmiotów publicznych
(Dz.U. 2019 poz. 848).

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2013 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28 grudnia 2022 r. 
Status pod względem zgodności z ustawą

a. Aktualnie  strona internetowa,  tj.  w 2023 r.   zgodna z  wymogami  ustawy z  dnia  
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych.

b. Strona internetowa jest  umieszczona w wykazie stron internetowych   podmiotów
publicznych, która znajduje się pod adresem:
 https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wykaz-stron-internetowych-
podmiotow-publicznych

 
W okresie ostatniego roku nie było żadnych skarg w zakresie braku dostępności .

W porównaniu do roku 2022 r. w Żłobku  Miejskim -    Dąbrowa Górnicza,  ul. Jaworowa 4,
41-300 Dąbrowa Górnicza  -   jednostce  budżetowej  Miasta  Dąbowa Górnicza   wykonano
działania zapewniające, w wyniku czego strona ww. jednostki www.zmdg.pl   spełnia wymogi
ustalone m.in. w art. 8 ust 2 wym. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, tj. :
1. Jest  spełnione kryterium 1.3.1 
2. Jest spełnione kryterium 1.3.2 i 2.4.3  zrozumiała kolejność oraz po dezaktywacji stylów
informacje są czytelne.

https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wykaz-stron-internetowych-podmiotow-publicznych
https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wykaz-stron-internetowych-podmiotow-publicznych
http://www.zmdg.pl/


3. Jest  spełnione kryterium 1.4.1 i  2.4.7 Selektor CSS outline wyłącza fokus w niektórych
częściach  interfejsu.  Ponadto  Fokus  zapewnia  ,  że  użytkownik  może  wchodzić  w  danym
momencie w interakcje, na przykład nacisnąć przycisk, kliknąć link, zaznaczyć pole wyboru,
czy wpisać tekst. Fokus może być umieszczany na obiekcie za pomocą myszki lub klawiatury,
a zazwyczaj jest oznaczany cienką ramką. 

W dniu 29 marca 2023 r. - dokonano pod tym kątem - testu strony  http://zmdg.pl/rodo/ ,
gdzie stwierdzono prawidłowe przekierowanie do dokumentu „KLAUZULA INFORMACYJNA”.

Testowanie

4. Jest spełnione kryterium 1.4.3 Kontrast tekstu w stosunku do tła, tj. :  pomiędzy zwykłym
tekstem a tłem powinien wynosi nie mniej niż 4,5:1, pomiędzy dużym tekstem a tłem wynosi
nie mniej niż 3,0:1 . Ponadto Jest spełnione kryterium 1.4.3 i 1.4.5 , tj. zdefiniowany został
kolor tła, na którym występuje i odwrotnie.
6.  Jest  spełnione  kryterium  1.4.4  Rozmiar  czcionek  w  elementach  formularzy  nie  jest
zdefiniowany w jednostkach względnych., tj. większy tekst,
7.  Jest  spełnione kryterium 1.4.10 Dostęp do strony pomniejszonej   -   Zawijanie tekstu  
8.  Jest  spełnione  kryterium  1.4.11  Kontrast  kolorów  użytych  w  elementach  interfejsu  
w stosunku do tła jest mniejszy niż 3:1.
9.  Jest  spełnione kryterium 2.1.1,  3.2.1 i  2.4.7 Ramka fokusa niektórych części  interfejsu
 jest usunięta za pomocą skryptu.
10. Jest spełnione kryterium 2.1.4 Użytkownik nie może w pełni zarządzać jednoliterowymi
skrótami klawiszowymi.
11. Jest  spełnione kryterium 2.4.2 Strony  posiadają poprawnie sformułowane i unikalne  
w całym serwisie tytułów informujących o zawartości strony i jej właścicielu. Np. „RODO” ,
„Personel”, itd.
12. Jest  spełnione kryterium 2.4.4 Na stronie nie znajdują się puste linki.
Przeprowadzony  test  wykazał  natychmiastowe  przekierowanie  i  zmianę  adresu.  
Przykładowo  pod  adresem  http://zmdg.pl/statut-zlobka/ jest  umieszczona  „ Uchwała  nr
Xxxviii/725/2022 Rady Miejskiej  w Dąbrowie Górniczej z dnia 2 lutego 2022 r.  w sprawie
zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej” .
13. Kryterium 2.5.1 Funkcje dostępne za pomocą gestu złożonego nie dotyczy.  Ten wymóg
dotyczy  treści  internetowych,  które  interpretują  działania  dotykowe  (tj.  nie  dotyczy  to
działań  wymaganych  do  obsługi  programu  użytkownika  (przeglądarki  internetowej)  lub
technologii wspomagającej).
14. Jest spełnione kryterium 3.2.1 i 3.2.2 Nie następują zmiany kontekstu bez wyraźnego
zatwierdzenia przez użytkownika.
15. Jest  spełnione kryterium 4.1.1 oraz 4.1.2 
Przeprowadzony test w dniu 29 marca 2023 r.  w zakresie 4.1.1. „Parsowanie” wykazał brak
przeszkód  w   wyodrębnianiu  niezbędnych  informacji  z  jakiegoś  fragmentu  danych,
najczęściej  tekstowych.  Przykładowo  ze  strony  http://zmdg.pl/rekrutacja/ wyodrębniono
losowo wybrany tekst: „ UWAGA: Wniosek o powyższe świadczenia można złożyć wyłącznie
w formie elektronicznej za pomocą: PUE ZUS, Portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej lub poprzez Bankowość elektroniczną.” 

Ponadto ustalono, że :  nie jest spełniony obowiązek ustalony w art.  8 ust 2 pkt 1 wym.
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej  oraz  art. 6 ust 1 pkt 2 ustawy  z
dnia

http://zmdg.pl/rekrutacja/
http://zmdg.pl/statut-zlobka/
http://zmdg.pl/rodo/


6 września 2001 r.   o  dostępie  do informacji  publicznej,  tj.  podmiot  publiczny zapewnia
dostępność cyfrową -  strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Rekomendacja na rok 2023 
W 2023 r. podjąć działania mające na celu zmodyfikowanie strony internetowej w Żłobku
Miejskim -    Dąbrowa Górnicza,  ul. Jaworowa 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza o zakładkę BIP –
Biuletyn Informacji Publicznej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie opracowano w dniu 29 marca 2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej  przez Audytora Wiodącego
Bezpieczeństwa  Informacji  wg  Normy  ISO  27  001  oraz  Koordynatora  ds.  dostępności
architektonicznej,  cyfrowej  i  informacyjno-komunikacyjnej  z  Żłobku Miejskim w Dąbrowie
Górniczej  w  związku  z  obowiązkiem  ustalonym  m.in.  w  art.  11  wymienionej  ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe
Na  stronie  internetowej  można  używać  standardowych  skrótów
klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Koordynator ds. dostępności, powołana przez Dyrektora Żłobka.
Adres poczty elektronicznej kierownik2@zmdg.pl Kontaktować można się także telefonicznie
pod numerem telefonu: +48 32 262 50 94 wew. 20. Tą samą drogą można składać wnioski 
o  udostępnienie  informacji  niedostępnej  oraz  składać  skargi  na  brak  zapewnienia
dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy  ma  prawo  do  wystąpienia  z  żądaniem  zapewnienia  dostępności  cyfrowej
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub 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:
1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
3. sposób kontaktu.
Jeżeli  osoba  żądająca  zgłasza  potrzebę  otrzymania  informacji  za  pomocą
alternatywnego sposobu  dostępu,  powinna  także  określić  dogodny  dla  niej  sposób
przedstawienia tej informacji.  Żłobek Miejski  w Dąbrowie Górniczej  dalej  zwany Żłobek -
powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Żłobek 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,  Żłobek  może  zaproponować



alternatywny  sposób dostępu  do  informacji.  W  przypadku,  gdy  Żłobek  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 na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Ułatwienia
Żłobek  w  2022  r.   podjął  niezbędne  działania  aby  strona  internetowa  była  wyposażona
w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
1. możliwość zmiany wielkości czcionki,
2. możliwość zmiany kontrastu.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek  Żłobka  w  Dąbrowie  Górniczej  ul.  Jaworowa  nr  4,  w  którym  znajdują  się
następujące komórki i jednostki organizacyjne:

 Administracja Żłobka,
 4 grupy dzieci.

Opis dostępności wejścia do budynku
Jednopiętrowy budynek posiada 2 wejścia w tym główne, od strony parkingu.
Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet
Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.
Brak wind w budynku, nie zapewnia dostępu do pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze
budynku.
Opis  dostosowań,  na  przykład  pochylni,  platform,  informacji  głosowych,  pętlach
indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie
ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla
osób niewidomych i słabowidzących.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych
W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono miejsce przewidziane dla osób
niepełnosprawnych.  Z  tego  miejsca  jest  możliwość  dojazdu  do  drzwi  budynku  oraz
pomieszczeń na parterze, poprzez zainstalowane pochylnie i platformy.
Informacja  o  prawie  wstępu  z  psem  asystującym  i  ewentualnych  uzasadnionych
ograniczeniach
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W  Żłobku  brak  jest  możliwości  skorzystania  z  pomocy  tłumacza  języka  migowego  PJM,
tj. Polski Język Migowy i SJM tj. System Językowo Migowy. Przy wejściu do budynku znajduje
się domofon w którym można bezpośrednio połączyć się z administracją Żłobka. Pracownik
powiadamia  pracownika  merytorycznej  komórki  administracji  lub  Opiekuna  grupy  dzieci,
który schodzi do petenta.

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


Budynek Żłobka w Dąbrowie Górniczej Filia nr 2 ul. Mireckiego nr 28, w którym znajdują
się: następujące komórki i jednostki organizacyjne:

 Administracja Żłobka,
 6 grup dzieci. 

Opis dostępności wejścia do budynku
Jednopiętrowy budynek posiada wejście główne, od strony parkingu oraz wejście boczne.
Parking posiada oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych wraz z rampą dla osób
niepełnosprawnych prowadzącą do wejścia do budynku.
Żłobek przestrzega zasad ochrony danych osobowych (RODO), jednakże w celu zapewnienia
bezpieczeństwa  dzieci  i  pracowników  placówki,  ochrony  mienia,  zapobiegania  aktom
kradzieży,  zapobieganie aktom agresji,  rejestracji  zdarzeń sprzyjających ustaleniu sprawcy
szkody lub kradzieży i  odzyskaniu utraconego mienia budynek Żłobka posiada monitoring
funkcjonujący zgodnie z wymienionymi na wstępie zasadami RODO.
Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet
Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.
W  budynku  zamontowana  jest  winda,  która  zapewnia  dostęp  do  pomieszczeń
zlokalizowanych na I piętrze budynku.
Opis  dostosowań,  na  przykład  pochylni,  platform,  informacji  głosowych,  pętlach
indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie
ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla
osób niewidomych i słabowidzących.
W  budynku  brak  utrudnień  (znajdują  się  platformy,  pochylnie,  a  poziomy  nie  posiadają
progów i barier.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych
Bezpośrednio  obok  wejścia  głównego  wyznaczono  miejsce  przewidziane  dla
osób niepełnosprawnych.  Z  tego  miejsca  jest  możliwość  łatwego  i  bezproblemowego
dojazdu z wykorzystaniem rampy do drzwi budynku oraz pomieszczeń na parterze.
Informacja  o  prawie  wstępu  z  psem  asystującym  i  ewentualnych  uzasadnionych
ograniczeniach
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Brak jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego PJM tj. Polski Język
Migowy i SJM tj. – System Językowo Migowy.
Przy wejściu do budynku znajduje się domofon w którym można bezpośrednio połączyć się
z  sekretariatem  lub  pracownikiem  portierni.  Pracownik  powiadamia  pracownika
merytorycznej komórki administracji lub Opiekuna grupy dzieci, który schodzi do petenta.

Budynek Żłobka w Dąbrowie Górniczej Filia nr 1 -ul. Tysiąclecia nr 23, w którym znajdują
się: następujące komórki i jednostki organizacyjne:

 1 grupa dzieci  
Opis dostępności wejścia do budynku
Jednopiętrowy budynek posiada wejście główne, od strony parkingu.
Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet
Na klatce schodowej zamontowane są poręcze. Pomieszczenia Żłobka zlokalizowane są na
parterze budynku.



Opis  dostosowań,  na  przykład  pochylni,  platform,  informacji  głosowych,  pętlach
indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie
ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla
osób niewidomych i słabowidzących. Brak platform oraz pochylni.
W  budynku  brak  utrudnień  (znajdują  się  platformy,  pochylnie,  a  poziomy  nie  posiadają
progów i barier.
Informacja  o  prawie  wstępu  z  psem  asystującym  i  ewentualnych  uzasadnionych
ograniczeniach
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Brak jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM i SJM).
Przy wejściu do budynku znajduje się domofon w którym można bezpośrednio połączyć się
z Opiekunem grupy dzieci, który w razie potrzeby schodzi do petenta.

Opracowali:
- Koordynator  ds.  dostępności  architektonicznej,  cyfrowej  i  informacyjno-

komunikacyjnej w Żłobku  Miejskim   ul. Jaworowa 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
- Audytor  Wiodący  Bezpieczeństwa  Informacji  wg  Normy  ISO  27 001  -  wykonujący

zadania  inspektora  ochrony  danych  w  Żłobku   Miejskim  -  Dąbrowa  Górnicza,
ul. Jaworowa 4, 41-300, Dąbrowa Górnicza .
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