
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 

WSTĘP 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie  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 https://mowkwidzyn// 

 

Data publikacji strony internetowej: 22.09.2018 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.03.201 r.  

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ: 

 

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: 

o zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych 

o dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi 

o część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo 

o Brak formularzy kontaktowych. 

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, tj.: 

 Ctrl++ (powiększenie) 

 Ctrl+- (pomniejszenie) 

 Ctrl+0 (rozmiar pierwotny) 

 F11 (tryb pełnoekranowy) 

 Ctrl+A (zaznaczenie wszystkiego) 

 Ctrl+C (kopiowanie) 

 Ctrl+S (zapisanie strony) 

 Ctrl+F (szukanie na stronie) 

 Ctrl+P (drukowanie) 

 Ctrl+I (informacje o stronie) 

 Ctrl+Shift+Q (zamknięcie) 

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: 

mow@mowkwidzyn.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 279 38 71. Tą samą drogą 

można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia 

dostępności. 

 

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 

www.rpo.gov.pl. 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie 

Ul. Moniuszki 5; 82-500 Kwidzyn 

 

W pobliżu Ośrodka jest parking dla osób niepełnosprawnych.  W skład Ośrodka wchodzi jeden budynek, który jest 

dwukondygnacyjny. W budynku nie ma wind. W  gabinecie dyrektora jest podgląd monitoringu obejmujący wejście 

główne, teren wokół Ośrodka oraz korytarze w grupach wychowawczych.   

Do  budynku Ośrodka prowadzi główne wejście znajdujące się od  ulicy  Kochanowskiego, jest  ono dostępne 

całodobowo, jednakże do Ośrodka można wejść tylko za zgodą pracownika. Przy budynku jest planowane 

zbudowanie  podjazdu dla niepełnosprawnych. Ponadto do budynku Ośrodka są jeszcze dwa wejścia – klatkami 

schodowymi.  Wejścia te wykorzystywane są jako drogi ewakuacyjne. 

W budynku na każdym poziomie  znajdują się  korytarze. Pomieszczenia administracyjne – sekretariat, gabinet 

dyrektora, jadalnia, szkoła oraz pokój gościnny znajdują się na parterze.  

Na parterze  budynku możliwe jest poruszanie się na wózku inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze znajdują się grupy wychowawcze, gabinet wicedyrektora, 

pedagoga, pielęgniarki, psychologa, księgowość.  Nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych – brak 

podjazdu.  Na poddaszu są grupy wychowawcze, nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. 

W pomieszczeniach piwnicznych jest salka gimnastyczna, kaplica oraz suszarnia, nie ma dostosowań dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla 

osób niewidomych i słabowidzących. 

Ośrodek współpracuje ze Szkołą Integracyjną, jest możliwość skorzystania z tyflosurdopedagoga. 

 

 

 


