
 

 

Deklaracja dostępności gdyniadesigndays.eu 

PPNT Gdynia | Centrum Designu 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 gdyniadesigndays.eu. 

 Data publikacji strony internetowej: 4.07.2021 rok 

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 4.07.2021 rok 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych 

poniżej. 

Treści niedostępne 

Strona gdyniadesigndays.eu jest w trakcie przebudowy i wprowadzania modyfikacji związanych z 

przeprowadzonym audytem dostępności serwisu wg standardu WCAG 2.1 do poziomu zgodności A 

oraz AA. W związku z prowadzonymi pracami, następujące obszary i funkcje strony mogą być 

częściowo lub całkowicie niedostępne: 

 Informacje i relacje (Semantyka kodu HTML5 wymaga korekty. Brak odpowiedniego 

oznaczeni a pola formularz a wyszukiwania) 

 Określenie celu (Brak podziału na regiony) 

 Kontrast minimalny (Tekst zawierają cy w tle video oraz tła nie posiada odpowiedniego 

kontrastu) 

 Kontrast nie tekstowy (FOKUS nie posiada odpowiedniego kontrastu) 

 Odstępy w tekście (Niektóre treści przestają być widoczne przy 1.5 krotności rozmiaru 

czcionki dla odstępu między akapitami) 

 Klawiatura (Brak możliwości rozwinięcia menu przy użyciu samej klawiatury) 

 Bloki obejścia (Brak tzw skip to main content) 

 Łącza w kontekście (Przykład: Ikony odsyłające do social mediów. Nie zawierają żadnej treści 

tekstowej ani znaczników, które świadczą o ich celu) 

 Widoczna ostrość (Bardzo mały kontrast dla fokusa) 

 Na wejściu (Np. Przycisk menu w żaden sposób nie informuje użytkownika o swoim 

działaniu) 

 Etykiety lub instrukcje (Placeholder w wyszukiwarce nie jest wystarczającym elementem 

opisującym działanie pola) 

 Parsowanie (Strona posiada kilka drobnych błędów w kodzie) 

 

Dołożymy wszelkich starań, aby zakończyć prace poaudytowe związane ze zwiększeniem 

dostępności strony do 31.12.2021 r.  



 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację sporządzono dnia: 1.06.2021 rok 

 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 1.06.2021 rok 

Deklarację sporządzono na audytu przygotowanego przez podmiot zewnętrzny firmę Imaggo.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową  

jest Natalia Kawczyńska n.kawczynska@gmail.com  (PPNT Gdynia | Centrum Designu). Kontaktować  

można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 88 08 233. 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. 

mailto:n.kawczynska@gmail.com
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

