
Deklaracja dostępności Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu 

Śląskim 

 

Dostępność cyfrowa 

Oświadczenie o dostępności 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (PODN) w Wodzisławiu Śląskim 

Adres url: https://www.podn.wodzislaw.pl/ 

Data publikacji: wrzesień 2018 r. 

Data aktualizacji: styczeń 2022 r. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 

wyłączeń wymienionych poniżej: 

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących i nie posiadają 

audiodeskrypcji, 

 strona nie zawiera informacji o zakresie działalności podmiotu publicznego – w 

postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, 

nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do 

czytania, 

 część dokumentów urzędowych oraz formularzy może nie być dostępna, 

 część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, 

mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji 

bieżących zadań, 

 niektóre filmy mogą nie posiadać napisów dla osób głuchych i niedosłyszących i nie 

posiadać audiodeskrypcji, 

 strona może zawierać linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie 

zawierają informacji o ich formacie, 



 tabele na stronie mogą nie spełniać warunków dostępności cyfrowej, 

 strona się zawsze posiada ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w 

przeglądarce, 

 struktura nagłówków w niektórych podstronach może być zaburzona, 

 materiały powstałe przy wykorzystaniu oprogramowania niezależnego od podmiotu 

publicznego (np. Legislator służący do tworzenia aktów normatywnych; dokumenty 

generowane przez systemy księgowo-rachunkowe itp.) mogą nie być dostępne z 

przyczyn niezależnych od podmiotu publicznego, 

Dokładamy wszelkich starań, aby w maksymalnym stopniu zapewnić dostępność naszej 

strony. W tym celu podejmujemy działania na rzecz usuwania poszczególnych niezgodności 

lub ograniczeń. Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo niezgodności lub 

ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. 

Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć. 

W tym celu prosimy o przesłanie Wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub 

informacyjno-komunikacyjnej na adres informatyk@podn.wodzislaw.pl 

Wyłączenia.  

Niżej wymienione elementy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności: 

 mapy; 

 multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.; 

 treści będące w posiadaniu PODN, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz 

wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań 

dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której PODN nie jest uprawniony; 

 treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 

września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom 

polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych 

informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji; 



 treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki, materiały archiwalne, muzealia lub 

materiały biblioteczne, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, 

gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji: wiązałoby się z utratą autentyczności 

powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby 

się z poniesieniem nadmiernych kosztów; 

 treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz 

nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i 

zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury 

prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji. 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

 wersję kontrastową, 

 wyróżnienie odnośników, 

 możliwość zatrzymania ruchomych elementów, 

 możliwość zmiany rozmiaru tekstu, 

 teksty są pisane z użyciem znaczników, 

 opis tekstowy części opublikowanych grafik. 

Kryterium sukcesu WCAG 2.1 Poziom 

WCAG 2.1 Wynik badania 

1. POSTRZEGALNOŚĆ 

pkt. 1.1.1 Treść nietekstowa (opisy zdjęć dodawanych z CMS) A Niespełnione 

pkt. 1.2.1 Alternatywa dla multimediów A Nie dotyczy 

pkt. 1.2.2 Napisy dla niesłyszących A Nie dotyczy 

pkt. 1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa A Nie dotyczy 

pkt. 1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo) AA Nie dotyczy 

pkt. 1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie) AA Nie dotyczy 



pkt. 1.3.1 Struktura i relacje A Spełnione 

pkt. 1.3.2 Zrozumiała kolejność A Spełnione 

pkt. 1.3.3 Właściwości zmysłowe treści A Spełnione 

pkt. 1.3.4 Orientacja wyświetlania treści AA Spełnione 

pkt. 1.3.5 Określenie prawidłowej wartości A Spełnione 

pkt. 1.4.1 Użycie koloru A Spełnione 

pkt. 1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku A Nie dotyczy 

pkt. 1.4.3 Kontrast (minimalny) AA Spełnione 

pkt. 1.4.4 Zmiana rozmiaru tekst AA Spełnione 

pkt. 1.4.5 Obrazy tekstu (pliki PDF) AA Niespełnione 

pkt. 1.4.10 Dopasowanie do ekranu AA Spełnione 

pkt. 1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych AA Spełnione 

pkt. 1.4.12 Odstępy w tekście AA Spełnione 

pkt. 1.4.13 Treść spod kursora lub fokusu AA Spełnione 

2. FUNKCJONALNOŚĆ 

pkt. 2.1.1 Klawiatura A Spełnione 

pkt. 2.1.2 Bez pułapki na klawiaturę A Spełnione 

pkt. 2.1.4 Jednoznakowe skróty klawiaturowe A Spełnione 

pkt. 2.2.1 Dostosowanie czasu A Nie dotyczy 

pkt. 2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie A Spełnione 

pkt. 2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu A Nie dotyczy 

pkt. 2.4.1 Możliwość pominięcia bloków A Spełnione 

pkt. 2.4.2 Tytuły stron A Spełnione 



pkt. 2.4.3 Kolejność fokusu A Spełnione 

pkt. 2.4.4 Cel łącza (w kontekście) A Spełnione 

pkt. 2.4.5 Wiele dróg AA Spełnione 

pkt. 2.4.6 Nagłówki i etykiety AA Spełnione 

pkt. 2.4.7 Widoczny fokus AA Spełnione 

pkt. 2.5.1 Gesty dotykowe A Spełnione 

pkt. 2.5.2 Rezygnacja ze wskazania A Spełnione 

pkt. 2.5.3 Etykieta w nazwie A Spełnione 

pkt. 2.5.4 Aktywowanie ruchem A Nie dotyczy 

3. ZROZUMIAŁOŚĆ 

pkt. 3.1.1 Język strony A Spełnione 

pkt. 3.1.2 Język części AA Spełnione 

pkt. 3.2.1 Po otrzymaniu fokusu A Spełnione 

pkt. 3.2.2 Podczas wprowadzania danych A Spełnione 

pkt. 3.2.3 Spójna nawigacja AA Spełnione 

pkt. 3.2.4 Spójna identyfikacja AA Spełnione 

pkt. 3.3.1 Identyfikacja błędu A Spełnione 

pkt. 3.3.2 Etykiety lub instrukcje A Spełnione 

pkt. 3.3.3 Sugestie korekty błędów AA Spełnione 

pkt. 3.3.4 Zapobieganie błędom AA Nie dotyczy 

4. SOLIDNOŚĆ 

pkt. 4.1.1 Poprawność kodu A Spełnione 

pkt. 4.1.2 Nazwa, rola, wartość A Spełnione 



pkt. 4.1.3 Komunikaty o stanie AA Spełnione 

 

Dostępność architektoniczna 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, Os. 1 Maja 16A, 44-

304 Wodzisław Śląski. 

Do budynku prowadzą dwa wejścia: 

 od ulicy Os. 1 Maja 16A – wejście główne, przed wejściem schody z dwóch stron, 

jedne drzwi otwierane ręcznie, za drzwiami korytarz i schody prowadzące na piętro 

budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 

 z tyłu budynku, przed wejściem schody, drzwi metalowe otwierane ręcznie, 

odpowiednio szerokie, za drzwiami korytarz i schody prowadzące na parter budynku, 

brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

Nad wejściem głównym brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby  

niewidome i słabowidzące.  

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy 

ośrodka. 

Dostępność korytarzy, schodów i wind. 

Korytarze i schody budynku są odpowiednio szerokie. Do sekretariatu oraz sal szkoleniowych 

znajdujących się w budynku dojście możliwe jedynie schodami. 

W budynku nie ma windy. 

Sekretariat placówki znajduje się na pierwszym piętrze budynku, nie jest dostępny bez barier 

architektonicznych. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób 

słabosłyszących. 



W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych dla osób 

słabowidzących. 

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych. 

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej. 

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 

ograniczeniach. 

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

przewodnikiem. 

Warunkiem wejścia na teren budynku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli                          

w Wodzisławiu Śląskim z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz 

posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa 

asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z 

odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. 

Pozostałe informacje dot. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli Wodzisław Śląski pod adresem: http://podn.bip.powiatwodzislawski.pl 

 

http://podn.bip.powiatwodzislawski.pl/

