
Oświadczenie w sprawie dostępności 

 

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny 

dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną 

i intuicyjną interakcję z serwisem. 

 

Podstawy prawne 

Wójt Gminy Kaźmierz zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową stron internetowych 

Urzędu Gminy w Kaźmierzu zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 

2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

(Dz.U. 2019 poz. 848). 

Oświadczenie ma zastosowanie do strony www.kaźmierz.pl oraz http://www.biuletyn.net/nt-

bin/start.asp?podmiot=kazmierz/. 

 

Status pod względem zgodności 

Niniejsza strona jest zgodna ze specyfikacją Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 

w wersji 2.0 na poziomie AA, a także spełnia szereg zaleceń wymaganych przez poziom AAA. 

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych 

• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po 

serwisie za pomocą klawisza Tab. Na całej stronie jest aktywne domyślne oznaczenie 

aktywnego elementu ułatwiające jego śledzenie. Zaznaczenie przemieszcza się po 

wszystkich aktywnych elementach strony w logicznej kolejności. 

• Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom 

podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom 

wprowadzonym pod kątem czytników ekranów. 

• Dzięki zastosowaniu odpowiedniego kontrast tekstu do tła materiały osadzone na 

stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Dodatkowo możliwa jest jego 

zmiana na jeszcze większy. 

• Na stronie została umożliwiona zmiana wielkości czcionki. 

• Struktura i wygląd serwisu są rozdzielne - strony serwisu są dostępne i czytelne po 

wyłączeniu obsługi CSS. 

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22 sierpnia 2019 roku. 
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Oświadczenie zostało przygotowane na podstawie samooceny dokonanej przez Wójta Gminy 

Kaźmierz. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Urząd Gminy w Kaźmierzu jest dostępny architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. 

Osoby niesłyszące i głuchonieme zamierzające skorzystać z usług tłumacza języka migowego 

przy załatwianiu spraw w naszym urzędzie zobowiązane są zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy 

w Kaźmierzu, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowaną wizytą, z wyłączeniem 

sytuacji nagłych. 

Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego, zgłoszenie wszelkich 

nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowanie o informacje i treści wyłączone 

z zakresu dyrektywy należy zgłaszać pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie 

do protokołu w Urzędzie Gminy w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz lub 

mailowo wysyłając wiadomość pod adres gmina@kazmierz.pl. 

 

Postępowanie odwoławcze 

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego 

elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku 

odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, 

osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności 

cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. 

Organem właściwym do rozpatrywania takich skarg jest Rada Gminy Kaźmierz z siedzibą przy 

ulicy Szamotulskiej 20, 64-530 Kaźmierz. 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do 

protokołu. 

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później 

jednak niż w ciągu miesiąca. Skarżącego zawiadamia się o sposobie jej załatwienia. 

 

Przydatne odnośniki 
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