
Deklaracja dostępności 
 

Wzór „Deklaracji dostępności” został przygotowany w oparciu o przepisy 

obowiązującego prawa w szczególności:  

1) Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, 

2) Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. 

ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron 

internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, 

3) Warunkami technicznymi publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego 

"Deklaracji Dostępności” opublikowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji – ich 

najnowszą wersją – dokument jest aktualizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji 

ostatnia wersja 1.4 uwzględnia zmiany z 15.11.2019 r. 

 

Deklaracja dostępności 

Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie zobowiązuje 

się zapewnić dostępność strony www.mdkna102.krakow.pl  zgodnie z ustawą 

z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony 

internetowej MDK: www.mdkna102.krakow.pl   

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2016 

Data ostatniej aktualizacji: nie dokonywano istotnej aktualizacji 

 

Status pod względem zgodności z ustawą  

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 

Strona internetowa nie posiada ułatwień pod kątem osób słabo widzących i słabo 

słyszących 

 

http://www.mdkna102.krakow.pl/
http://www.mdkna102.krakow.pl/


 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej  

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez 

podmiot publiczny 

 

Skróty klawiaturowe  

Na stronie i podstronach: www.mdkna102.krakow.pl można używać 

standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.  

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy 

o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Bobiński, 

mdk.animacja.kultury@gmail.com, tel. 12 415 83 15.  Tą samą drogą można 

składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz 

składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej. 

 

Informacje na temat procedury  

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności 

cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej 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 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 

http://www.mdkna102.krakow.pl/
mailto:mdk.animacja.kultury@gmail.com


internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury 

można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich –

www.rpo.gov.pl 

 

Dostępność architektoniczna  

Placówka posiada dwa sąsiadujące budynki. Budynek nr 100 wyposażony jest 

w  jedno wejście znajdujące się na poziomie parteru. Budynek nr 102 posiada 

dwa wejścia: jedno od strony ulicy z ciągiem schodów i drugie od strony 

boiska na poziomie parteru, wyposażone w windę dla osób 

niepełnosprawnych umożliwiającą korzystanie z poziomu wyposażonego       

w łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Placówka posiada ogrodzony parking bez wyznaczonych miejsc 

parkingowych. 

Istnieje możliwość przyjścia do budynków MDK z psem asystującym po 

uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 

Na terenie placówki nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza 

języka migowego. 


