
Deklaracja dostępności 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce 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 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce: http://moswieliczka.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 14.09.2010r 

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona jest niezgodna 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: 

• brak możliwości podwyższenia kontrastu (czarne tło, żółte litery) 

• brak możliwości powiększenia wielkości liter na stronie   

• na stronie brakuje alternatywnych opisów zdjęć. 

• w serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W 

takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany. 

Strona internetowa jest w trakcie częściowego dostosowywania do zapisów ustawy z dnia 

4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych. 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia : 26.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie 

samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły. 

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 

kontaktową jest Katarzyna Jędral e-mail: sekretariat@moswieliczka.pl. Tą samą drogą 



można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na 

brak zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo 

wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu 

alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący 

żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw 

Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce mieści się w budynku Liceum 

Ogólnokształcącego w Wieliczce, ul. Marii Konopnickiej 13/5, w użyczonych 

pomieszczeniach mieści się biuro. 

Wejście oznakowane jest tablicą z pełną nazwą: 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce.   

Wyodrębniony jest parking dla samochodów w tym miejsca parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych oznakowane na niebiesko. 

Wszystkie sprawy dotyczące działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  można 

załatwić poprzez: 

- złożenie pisma na adres: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce ul. Marii 

Konopnickiej 13/5, 32-020 Wieliczka, 

- wysłanie e-maila na adres: sekretariat@moswieliczka.pl, 

- skontaktować się telefonicznie  na numer 12 288 19 29, 

-skontaktować się osobiście w siedzibie biura  w godzinach urzędowania od 7.00 do 15.00. 

- dla osób ze szczególnymi potrzebami  pracownik schodzi do interesanta w celu 

załatwienia spraw. 
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