
Deklaracja dostępności 

Miejski Ośrodek Kultury  w Sulejowie 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 

http://www.mok.sulejow.pl ) 

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-02. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03. 

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 wyłączeń wymienionych poniżej: 

 niektóre zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają 

opisów alternatywnych, 

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 

 nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły, 

 niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-03. Deklarację sporządzono na podstawie 

samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe: na stronie internetowej można używać standardowych skrótów 

klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą do kontaktu jest Aleksandra Grzywacz, adres poczty elektronicznej: 

biuromok@sulejow.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na nr telefonu 44 

6162533. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji 

niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

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 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 za 

pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej 

sposób przedstawienia tej informacji.  

https://www.sulejow.pl/
https://www.sulejow.pl/
http://www.mok.sulejow.pl/


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 skargę można przesłać także do 

Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich  

  

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


Dostępność architektoniczna 

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie, ul. Błonie 10A, 97-330 Sulejów. Budynek 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie znajduje się w odległości 500m od 

przystanku autobusowego, mieszczącego się przy ulicy Piotrkowskiej w Sulejowie.  

Przed budynkiem przy ul. Błonie 10A istnieje możliwość zaparkowania na 

utwardzonym terenie. Na placu nie ma wydzielonych miejsc parkingowych.  

Aby dostać się do budynku należy zadzwonić dzwonkiem mieszczącym się po prawej 

stronie na drzwiach wejściowych od ulicy Błonie na wysokości 120 cm.  

Budynek jest parterowy. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Jedno od ul. Błonie (A),  

dwa od strony placu: wejście do biura (B), wejście na salę główną(C). 

Jedynie wejście A nie ma schodów, jednakże nie jest dostępne dla osób na wózkach 

z uwagi na zbyt wąskie drzwi (90 cm). Do wejść od placu prowadzą schody.  

Do wejścia B prowadzą 3 stopniowe schody. Następnie należy kierować się do drzwi 

po lewej stronie i 2 schody w dół.    

Do wejścia C prowadzą 2 i 3 stopniowe schody.  

Schody prowadzące do wejścia do biura i na salę główną są kontrastowo 

oznakowane.  Nie ma możliwości dostania się na wózku do pomieszczeń Miejskiego 

Ośrodka Kultury  w Sulejowie.  

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.  

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

przewodnikiem.  

W Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie nie są zainstalowane pętle indukcyjne.  

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla 

osób niewidomych i słabowidzących.  

W Miejskim Ośrodku Kultury nie można porozumieć się w polskim języku migowym.  

Obecnie trwają prace budowlane przy nowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury  

w Sulejowie. Planowany termin ich zakończenia wrzesień – październik 2021 roku.  

W nowym budynku mają być zachowane normy z Ustawy o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (tj. Dz.U. z 2020. poz. 

1062).  


