
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku zobowiązuje się zapewnić dostępność 

swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 

2019r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma 

zastosowanie do strony internetowej https://mdksanok.pl  

 

Data publikacji i aktualizacji : 

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-17 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-29 

 

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: 

1. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik. 

2. Część elementów tekstowych strony jest przesyłana w formie obrazów. 

3. Brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych.   

4. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o 

dostępności cyfrowej. 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-15                                                           

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez 

podmiot publiczny. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o 

kontakt. Jednostką kontaktową jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury.                                                                     

E-mail: dyrektormdksanok@interia.pl  lub sekretariat: mdksanok@wp.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu MDK 13 46 309 15.                       

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej 

oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 
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Kompatybilność: 

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury. 

 

Skróty klawiaturowe: 

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w 

konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub 

aplikacjami użytkowników.  

Na stronie można używać  jedynie domyślnych skrótów klawiaturowych 

przypisanych do przeglądarki, której używa przeglądający. 

 

Wersja mobilna serwisu 

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony 

komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web 

Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do 

rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego. 

 

Informacje na temat procedury 

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 audio deskrypcji 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 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 internetowej, 

aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.                   



Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do 

Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Dostępność architektoniczna 

 Budynek przy ul. Plac św. Michała 6 jest wpisany do rejestru zabytków miasta 

Sanoka. 

- Do budynku prowadzi jedno wejście od strony Placu św. Michała. Wejście 

znajduje się na wysokości chodnika, nie jest zabezpieczone bramkami, budynek 

jest parterowy. 

- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. 

-  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby 

niewidome i słabowidzące. 

- Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych. 

- Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i jedno 

pomieszczenie /szer. drzwi  ponad 90 cm/, pozostałe drzwi  mają szerokość 

mniejszą niż 90 cm. 

- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i 

psem przewodnikiem. 

- W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych 

lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie są 

również dostępne informacje głosowe. 

    - Toalety nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.  

    - Brak recepcji przy wejściu. Na korytarzu znajdują się tablice informujące o    

działalności MDK. 

- Częściowa możliwość realizacji zajęć  dla osób z różnymi 

niepełnosprawnościami. 

 

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego 

codziennie od godz. 9.00 – 15.00. 


