
Dział 2. Dostępność cyfrowa 

wsparcie osobom ze szczególnymi 
potrzebami możliwość ewakuacji lub 
uratowania w inny sposób. 

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD. 

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i Liczba stron: 1 
udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot Liczba aplikacji : o 
posiada deklarację dostępności 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności 

Lp. ID a11y-url ID a11y-status ID a11 y-data-sporzadzenie 

001 www.pp.nadarzyn.pl [ ] Zgodna 2020-11-12 

[ X ] Częściowo zgodna 

[ ] Niezgodna 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i Liczba stron: 1 
udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot Liczba aplikacji : o 
nie posiada deklaracji dostępności 

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 

Lp. Adres strony internetowej Zgodność z Ude 

001 https://www.bip.nadarzyn.pl [ ] Zgodna 

[ ] Częściowo zgodna 

[ X] Niezgodna 

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji , dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 

Lp. Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej - Zgodność z UdC 
pobrania 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej Stron www. bip. nadarzyn. pl posiada deklarację dostępności 
(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, od marca 2021 roku. 
wykraczający poza informacje ujęte powyżej - opis ten będzie 

stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani 

opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej - na swojej stronie internetowej) 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych 
sposobów/środków wspierających komunikowanie się? 
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a-h) 

a. Kontakt telefoniczny 

b. Kontakt korespondencyjny 

Strona 3 

[X]TAK 

[ ] NIE 


