
Deklaracja dostępności Żłobek miejski w Strzelcach
Opolskich

Żłobek Miejski w Strzelcach Opolskich 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 Żłobek miejski w Strzelcach 

Opolskich.

•Data publikacji strony internetowej: 2017-04-01

•Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

•Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-08

•Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-06-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

•zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

•zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

•wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

•dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

•wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

•wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w 

tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie
jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

https://myslowice.zlobki.org.pl/
https://myslowice.zlobki.org.pl/


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę 

do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

•Organ nadzorujący: Dyrektor Żłobka

•Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14

47-100 Strzelce Opolskie

•E-mail: biuro@zlobek.strzelceopolskie.edu.pll

•Telefon: 77 461 24 88

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Biura Żłobka zlokalizowane są na I piętrze budynku. 

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście pierwsze główne jest przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo. Wejście drugie – to wejście do kuchni i pomieszczeń 

gospodarczych żłobka. 

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome      

i słabowidzące. 

W budynku nie ma windy osobowej.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. 

W pobliżu żłobka znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne (w tym jedno miejsce 

oznaczone dla osób z niepełnosprawnością).

Nie jest możliwe wejście do żłobka z psem asystującym i psem przewodnikiem. W takim 

przypadku osoba niewidząca chcąc załatwić sprawę powinna nacisnąć dzwonek 

przywołujący pracownika żłobka. Dzwonek umieszczony jest w przedsionku wejścia 

głównego do żłobka.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Żłobek nie zatrudnia osoby posługującej się językiem migowym.  

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają kilka 

możliwości załatwienia spraw urzędowych w Żłobku:  

    1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej, którą może być każda osoba 

fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. 

Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających 

znajomość polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego ani sposobu 

komunikowania się osób głuchoniewidomych.  Z pomocy osoby przybranej osoba 

uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie 

chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje 

wyłącznie osobie uprawnionej.   

    2. Kontakt ze Żłobkiem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji: 

         korzystanie z poczty elektronicznej: biuro@zlobek.strzelceopolskie.edu.pl, ◦

         korzystanie z faksu: 077 461 24 88. ◦

         EPUAP ◦
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