
Deklaracja Dostępności  
 

Nałęczowski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 

internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie 

dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP oraz serwisu noknaleczow.pl – 

Nałęczowski Ośrodek Kultury. 

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: 

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 

 część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 

 brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

 część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter 

promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. 

Wyłączenia: 

 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 

 filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

 Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie                    

z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest 

poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać 

strukturę znaczników, czyli tagowanie). 

 Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych 

dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są 

skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać 

starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. 

 Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać 

narzędziem OCR. 

Strona nie posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

 wersję kontrastową, 

 możliwość zmiany rozmiaru tekstu, 

 widoczny fokus, 

 wyróżnienie odnośników. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Uwagi                    

i wnioski dotyczące dostępności strony internetowej należy zgłaszać na adres e-mail 

nok@naleczow.pl oraz telefonicznie 81 50 14 069. Tą samą drogą można składać wnioski                 

o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania 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 za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez 

odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji  

https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
mailto:nok@naleczow.pl


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. 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. 

Dla klientów dostępne jest wejście do siedziby Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, ul. Lipowa 

6, 24-150 Nałęczów, od ul. Lipowej (wejście główne) oraz od ul. 1-go Maja – wejście dla 

osób niepełnosprawnych umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku. W budynku nie 

funkcjonuje obszar kontroli. 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. 

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter.  

W budynku jest 1 winda. Winda nie posiada wszystkich rozwiązań służących osobom 

niepełnosprawnym (zastosowano w niej oznaczenia w alfabecie Braille’a). W budynku na 

parterze przy wejściu do windy jest toaleta przystosowana dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach 

indukcyjnych. 

1. Dojazd do budynku Nałęczowskiego Ośrodka Kultury jest możliwy bez stosowania 

pochylni dla wózków. 

2. W windzie zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a . 

3. Na parterze budynku brak jest rozkładu pomieszczeń budynku w formie wizualnej. 

Dostępność zapewniona jest przez wsparcie pracownika sekretariatu, tel. 81 50 14 069, 

nok@naleczow.pl. 

4. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób 

słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest przez wsparcie pracownika sekretariatu                 

tel. 81 50 14 069, nok@naleczow.pl. 

https://www.rpo.gov.pl/


4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla 

osób niepełnosprawnych. 

Przy budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 

ograniczeniach. 

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

przewodnikiem. 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub 

online.  

Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka 

migowego. 

 

 

 

 

 

 


