
Deklaracja dostępności  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 
wyłączeń wymienionych poniżej. 

• Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne 
dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: 
pochodzą ze źródeł spoza WTWzK, publikowane zostały przed wejściem w 
życie ustawy o dostępności cyfrowej, 

• Kolejność odczytu niektórych elementów może być niespójna z oczekiwaną 
sekwencyjną nawigacją po elementach interfejsu, 

• Obsługa okien na warstwie (okna modalne) może sprawić trudności osobom 
korzystającym z klawiatury. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  
Osobą odpowiedzialną jest pan Czesław Smyk tel. 501191143 e-mail. 
Towarzystwo1@wp.pl 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 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. 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub 
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika 
Praw Obywatelskich. 

 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


Dostępność architektoniczna 

ul. Świętego Wojciecha 5, Opole 

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Św. Wojciecha. Przed wejściem znajduje 
się jeden rozległy schodek. Na krawędzi oznaczony jest kontrastową taśmą. Dla osób 
poruszających się na wózkach, po lewej stornie (od ul. Staromiejskiej) znajduje się 
pochylnia o optymalnym kącie nachylenia. Do pochylni można dojechać chodnikiem. 

Po wejściu do budynku po lewej stronie  znajduje się biuro Stowarzyszenia z 
pracownikami. Z poczekalni na wprost  na parterze znajduję się sala konferencyjna dla 
około 60 osób, dalej wejście do salki rehabilitacyjnej - drzwi rozsuwane. Po lewej 
stronie Sali konferencyjnej znajduje się wejście aneks kuchenny oraz wejście do 
korytarza gdzie, znajdują się dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami w tym 
jedna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Mogą wystąpić drobne 
niedogodności ze względu na niezachowanie powierzchni manewrowej o minimalnych 
wymiarach 1,5 m x 1,5 m, umiejscowienie podajników z mydłem i ręcznikami 
papierowymi. 

Na wprost wejścia znajduje się tablica informacyjna w kontrastowej kolorystyce 
(czarne litery na białym tle). 

Po prawej stronie poczekalni znajduje się tablice z ogłoszeniami.  

Miejsca parkingowe 

W bezpośrednim sąsiedztwie siedziby znajdują się miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych: 

• 3 miejsca od ul. Św. Wojciecha 
• 2 miejsc od ul. Staromiejskiej  

Komunikacja miejska 

W sąsiedztwie budynku od strony ul. Sienkiewicza i Ozimskiej znajdują się przystanki 
autobusowe (linie:3,10,11,14,17,21). 

Udogodnienia dla osób głuchych i słabosłyszących. 

Aby zwiększyć komfort w komunikacji osób słabosłyszących zainstalowaliśmy pętle 
indukcyjne. Testowaliśmy te urządzenia z osobami, które korzystają z aparatów 
słuchowych. 

Pętle indukcyjną zainstalowaliśmy w Sali konferencyjnej (pomieszczenie oznakowano 
symbolem pętli indukcyjnej) 

Kontakt SMS 



Chcemy, aby komunikacja osób niesłyszących z nami była możliwa różnymi 
sposobami. Udostępniamy numer: 774539675 lub 501191143 do kontaktu tekstowego 
lub e-mailem towarzystwo1@wp.pl wyłącznie dla osób niesłyszących. 

Informacje dla osób głuchoniewidomych 

Jeżeli jesteś osobą głuchoniewidomą i potrzebujesz tłumacza-przewodnika dla siebie, 
zgłoś nam taką potrzebę wcześniej (3 dni robocze) pod numerem telefonu: 77 4539675 
(kontakt także SMS) lub adresem e-mail towarzystwo1@wp.pl 

Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 

Każde wejście do pomieszczenia zostały oznaczone napisem w języku Braille’a. oraz 
kontrastowym kolorem. Zostały zamontowane kontrastowe napisy oraz w języku 
Braille’a. informujące o wyjściu awaryjnym. 

 

W budynku są oznaczenia w druku powiększonym dla osób słabowidzących. 

Dokumenty w formie plików PDF 

Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą 
być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. 
Niestety plików tych nie możemy już zamienić. W sytuacji zainteresowania danym 
plikiem prosimy kontakt pod adresem towarzystwo1@wp.pl Postaramy się udostępnić 
potrzebną treść. W nowych dokumentach PDF publikowanych w serwisie dokładamy 
staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności. Między innymi 
posiadają logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadają nagłówki, elementy 
graficzne posiadają opisy alternatywne. 

Lider Dostępności w WTWzK 

W naszej instytucji powołaliśmy Lidera Dostępności, który pełni rolę koordynatora 
dostępności. Prowadzi działania edukacyjne dotyczące tematyki dostępności wśród 
pracowników WTWzK. Oprócz tego uczestniczy w działaniach audytowych czy 
wdrożeniach usług cyfrowych WTWzK. 

 

 

mailto:towarzystwo1@wp.pl

