
Deklaracja dostępności 

Urząd Miasta Poznań 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 https://www.siepowozi.pl.  

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-28 

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 

1.2.1 - Tylko audio lub tylko wideo 
1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów  
1.2.5 – Audiodeskrypcja 
1.3.1 - Informacje i relacje 
1.3.3 - Właściwości zmysłowe 
1.3.5 - Określenie pożądanej wartości 
1.4.1 - Użycie koloru 
1.4.5 - Obrazy tekstu 
1.4.10 - Dopasowanie do ekranu 
1.4.12 - Odstępy w tekście 
1.4.13 - Treść spod kursora lub fokusu 
2.1.2 - Bez pułapki na klawiaturę 
2.1.4 - Jednoznakowe skróty klawiaturowe 
2.2.1 - Dostosowanie czasu 
2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej progu 
2.4.1 - Możliwość pominięcia bloków 
2.4.3 - Kolejność fokusu 
2.4.5 - Wiele dróg 
2.4.6 - Nagłówki i etykiety 
2.4.7 - Widoczny fokus 
2.5.1 - Gesty dotykowe 
2.5.2 - Rezygnacja ze wskazania 
2.5.3 - Etykieta w nazwie 
2.5.4 - Aktywowanie ruchem 
3.1.2 - Język części 
3.2.1 - Po otrzymaniu fokusu 
3.2.2 - Podczas wprowadzania danych 
3.3.1 - Identyfikacja błędu 
3.3.2 - Etykiety lub instrukcje 
3.3.3 - Sugestie korekty błędów 



3.3.4 - Zapobieganie błędom 
4.1.2 - Nazwa, rola, wartość 
4.1.3 - Komunikaty o stanie 

Data sporządzenia: 2021-09-28 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Osobą kontaktową jest Agnieszka Maciejewska, Beata Skrzypczak, 
dostepnosc@um.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 
telefonu + 48 61 878 58 32, +48 61 878 53 50. Tą samą drogą można składać wnioski 
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania 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 w formach alternatywnych, na przykład odczytanie 
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania 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 w formie alternatywnej, powinna także 
określić formę tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w 
ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny 
niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym 
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie 
jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu 
do informacji. 

 
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: Rzecznik Praw Obywatelskich 

Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa 
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl 
Telefon: (22) 55 17 700 

Załączniki 

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności z klauzulą RODO (załącznik) 

 


