
Deklaracja Dostępności 

Podstawowe informacje: 

Dom Kultury w Tuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma 

zastosowanie do stron internetowych: www.dktuchow.pl; kinotuchow.pl 

Nazwa podmiotu publicznego: 

Dom Kultury w Tuchowie 

Adres strony internetowej: 

www.dktuchow.pl 

Data opublikowania strony internetowej: 

Data publikacji strony internetowej: 2.03.2020 r. 

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.07.2022 r. 

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: 

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 wymienionych poniżej: 

 zamieszczone na stronie niektóre publikacje w formie plików PDF nie są dostępne 

cyfrowo w całości, 

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

promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań 

 filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

1. wersję kontrastową, 

2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu, 

3. wyróżnienie odnośników, 

4. wersję w skali szarości, tryb negatywu. 

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. 

Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz 

wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.  

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej 

czytelny i przyjazny w obsłudze. 

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 

Deklarację sporządzono dnia: 28.03.2020 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

http://www.dktuchow.pl/
http://www.dktuchow.pl/


Sekcja z danymi kontaktowymi: 

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

kontaktową jest Pani Maria Kras e-mail: kultura@dktuchow.pl; mkras@dktuchow.pl oraz Pani 

Małgorzata Wójcik e-mail: kultura@dktuchow.pl; mwojcik@dktuchow.pl. 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 14 652 54 36. Tą samą drogą 

można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak 

zapewnienia dostępności. 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: 

Janusz Kowalski  

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: 

kultura@dktuchow.pl 

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 

(+48) 14 652 54 36 

Opis procedury wnioskowo-skargowej: 

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.  

Informacje o dostępności architektonicznej: 

Dom Kultury w Tuchowie: Wejście do budynku od strony wschodniej. Dostęp sali widowiskowej: 

niedostępny (niski parter), wejście po schodach na pierwsze piętro, brak windy. W budynku 

korytarz szeroki, duży hol, przestrzeń dostępna. Poszczególne pracownie oraz biura znajdują się 

na różnych poziomach. Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. 
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Muzeum Miejskie zlokalizowane w piwnicach Domu Kultury i budynku Sokoła – niedostępne. 

Najbliższe miejsca postojowe znajdują się od strony północnej i południowej budynku.  

Filia Domu Kultury w Siedliskach – obiekt dostępny. Wejście główne wraz z podjazdem dla osób 

na wózkach inwalidzkich od strony wschodniej. Duża sala, biuro, kuchnia i toalety znajdują się na 

jednym poziomie. Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe miejsca 

postojowe znajdują się bezpośrednio przed wejściem do budynku. Magazyny podręczne oraz 

kotłownia w piwnicy – niedostępne. 

Filia Domu Kultury w Jodłówce Tuchowskiej – obiekt dostępny, duża sala, biuro, kuchnia  

i toaleta na jednym poziomie. Wejście główne od strony południowej z podjazdem. Toaleta 

przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe miejsca postojowe znajdują się 

bezpośrednio od strony północnej budynku. 

Filia Domu Kultury w Burzynie – obiekt dostępny. Wejście główne wraz z podjazdem od strony 

północnej. Przestronny korytarz, duża sala, szatnia, kuchnia i biuro na jednym poziomie. Toaleta 

przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Scena (estrada) oraz magazyn podręczny  

i toaleta w piwnicy niedostępna. 

Informacje o Dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

Dom Kultury w Tuchowie. W przedsionku głównego wejścia do budynku po prawej stronie 

znajduje się tablica informacyjna zawierająca numery oraz opis wszystkich pomieszczeń  

z oznakowaniem wejść. Na zewnątrz budynku od strony północnej znajduje się podświetlona 

tablica informacyjna oraz nazwa budynku.  

Filia Domu Kultury w Jodłówce Tuchowskiej: lokalizacja budynek Jodełki. Na zewnątrz budynku 

od strony południowej znajduje się nazwa budynku. 

Filia Domu Kultury w Siedliskach: lokalizacja budynek wiejskiego Domu Kultury. Na zewnątrz 

budynku od strony południowej znajduje się nazwa budynku. 

Filia Domu Kultury w Burzynie: brak napisu określającego nazwę budynku. 


