Deklaracja dostępności
Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu (dalej
CEKDiM) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej 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 CEKDiM: www.mdk.wroclaw.pl
Dane teleadresowe jednostki
Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”
ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław
telefon: 71 798 68 81
mail: sekretariat@mdk.wroclaw.pl
Data publikacji strony internetowej
31.08.2012
Data ostatniej istotnej aktualizacji
30.09.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niedostępne elementy i treści:
•
•
•

•
•
•

Filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
Brak formularza kontaktowego posiadającego etykiety tekstowe powiązane
z polami.
Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie nie są dostępne.
Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli
potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które
z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
„Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności
tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne
obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.
Strona nie posiada modułu czytania maszynowego.

•

Strona umożliwia powiększanie tekstu i jego kontrastowania.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 30.09.2021.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji
Jest to drugie oświadczenie.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności
Bartosz Ślusarski
email: bslusarski@mdk.wroclaw.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 71 798 68 81. Tą samą
drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
żądania zapewnienia dostępności.
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.18 z ustawy 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 lub ich elementów,
ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych
w ustawie.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę
internetową 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.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie
zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej
wyżej procedury można także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich
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 jaką stronę internetową chodzi,
sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób
przedstawienia tej informacji.
CEKDiM powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu
7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, CEKDiM 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 CEKDiM 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.
Stosownie do art. 18 ust. 8 ustawy do skarg rozpatrywanych w postępowaniach
w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej
lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu
VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730). Przepisy te nie przewidują
trybu odwoławczego w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi.
Jednakże po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć także do –
Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna
•

Do budynku CEKDiM prowadzi ogólnodostępne wejście od ulicy Kołłątaja przez
szerokie drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, które umożliwiają osobom na
wózkach inwalidzkich dostanie się do budynku w rejon korytarza- przejścia
bramnego na niskim parterze – poziom terenu. Z tego poziomu osoba na
wózku może dostać się wyłącznie do 2 pracowni znajdujących się na poziomie
terenu.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Przy wejściu do budynku znajduje się domofon, który obsługuje osoba
na portierni. Portiernia posiada podgląd wejścia głównego dzięki kamerom
monitoringu.
W budynku nie ma dostosowań takich, jak toalety i barierki dla osób
niepełnosprawnych.
W budynku nie ma wind ani innych udogodnień w pokonywaniu barier
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. W związku z ich brakiem
pracownik portierni, w razie potrzeby, powiadamia pracownika sekretariatu,
który umożliwi załatwienie wszystkich niezbędnych spraw w sposób dogodny
dla osoby niepełnosprawnej.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo
osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W obiekcie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Placówka nie posiada parkingu, w tym wydzielonego miejsca dla osób
niepełnosprawnych.

