
Deklaracja dostępności 

 

Wstęp 

Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski 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 pzg.wroclaw.pl. 

 

Status strony 

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

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 

Dostępność strony  

Na stronie większość treści skierowanych do osób głuchych posługujących się polskim 

językiem migowym (PJM) jest przetłumaczona na PJM (w postaci osadzonych filmików 

z YouTube). 

Nie wszystkie filmy z tłumaczeniem treści na PJM zawierają napisy. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

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

kontaktową jest Aleksandra Szalek-Palmowska, e-mail: aleksandra.szalek@pzg.wroc.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 3553758 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 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 budynku  

Informacje ogólne 

Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi 

1 wejście od ul. Braniborskiej, do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób 

niepełnosprawnych. Szerokość drzwi pozwala na przejazd wózków. Drzwi do budynku – 

kontrastowe w stosunku do koloru elewacji. 

W budynku nie ma windy. 

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

przewodnikiem asystującym. 

 

Parking 

Budynek posiada parking, znajdujący się za budynkiem. Wjazd na teren parkingu znajduje 

się pomiędzy posesją 2/10 (PZG) a posesją nr 14. Droga z parkingu do wejścia głównego 

prowadzi poprzez drogę publiczną, ciąg pieszy – chodnik i wydzielony słupkami teren 

jezdni pozwalający na minięcie się dwóch osób/wózków.  Parking nie posiada 

wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. 

 

Toaleta 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze obok wejścia do budynku. 

 

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


 

Osoby niepełnosprawne słuchowo 

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dzwonka w celu pomocy asystenta osoby 

niepełnosprawnej. W siedzibie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych 

 

Osoby niepełnosprawne ruchowo 

Osoby niepełnosprawne muszą skorzystać z dzwonka, w celu udostępnienia pochylni 

umożliwiającej na przejazd przez próg drzwi wejściowych oraz pomocy asystenta osoby 

niepełnosprawnej. Dla osób niepełnosprawne ruchowo dostępne są korytarze 

i pomieszczenia na parterze. 

 

Osoby niepełnosprawne wzrokowo 

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dzwonka w celu pomocy asystenta osoby 

niepełnosprawnej 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub 

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Brak kontrastowych oznaczeń pomiędzy ścianą a posadzką, częściowe oznaczenie 

schodów. 

Brak kontrastowego oznaczenia drzwi do pomieszczeń. 

 

 

Adres: 

ul. Braniborska 2/10 

53-680 Wrocław 


