
Deklaracja dostępności serwisu Ośrodka Kultury Górna  

Ośrodek Kultury Górna 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu 

Ośrodka Kultury Górna www.gorna.pl 

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.03.2021  

 

Status pod względem zgodności z ustawą  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 

wyłączeń wymienionych poniżej:  

▪ do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury 

▪ do filmów zrealizowanych do końca roku 2020 nie są dodane napisy oraz 

audiodeskrypcja  

▪ do filmów zamieszczonych do końca 2020 roku nie są dodane napisy, nie ma 

audiodeksrypcji 

▪ do części filmów zamieszczanych od 2021 są dodawane napisy, nie ma 

audiodeksrypcji 

▪ w serwisie występują nieliczne elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu 

kontrastu  

▪ na stronie brakuje linków z przekierowaniem do głównej treści 

▪ przeładowanie serwisu nie jest anonsowane 

▪ w serwisie znajdują się treści obcojęzyczne dla których nie został zdefiniowany język 

oryginalny 

▪ występują błędy kodu HTML i CSS 

▪ mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty 

opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:  

pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w 

kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść 

oraz kształt; 

posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, np. pliki udostępniane dla 

programistów, opisują schemat dokumentów; 

niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów; 

niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków; 

niektóre elementy wchodzące w skład struktury strony są analizowane pod kątem 

możliwych usprawnień. 

▪ Część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo; część zdjęć nie posiada opisu 

alternatywnego. Wszystkie treści wprowadzone po 23 września 2018 r. niezgodne ze 

http://www.gorna.pl/


standardami WCAG 2.1 zostaną dostosowane do wymogów dostępności, a treści 

wprowadzone przed 23 września 2018 r. nie zostaną poprawione, gdyż wiązałoby się 

to z dużym obciążeniem pracy ośrodka.  

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.  

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności  

Deklarację sporządzono dnia 21.12.2020.  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 

publiczny. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor Ośrodka Kultury Górna 

▪ e-mail: sekretariat@gorna.pl 

▪ telefon: 42 684 66 47, 501 180 589 

 

Każdy ma prawo:  

▪ zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu 

▪ zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu 

▪ wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.  

Żądanie musi zawierać: 

▪ dane kontaktowe osoby zgłaszającej 

▪ wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie 

▪ wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.  

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.  
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Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich 

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Ośrodek Kultury Górna ma siedzibę przy ul. Siedleckiej 1 w Łodzi.  

Ma również lokalizację w filii Strefa Kultury Otwartej przy ul. Anny Jagiellonki 4 lok. 36.  

 

Ośrodek Kultury Górna, ulica Siedlecka 1 

Informacje ogólne.  

To budynek wolnostojący. Znajduje się równolegle do ulicy Siedleckiej. Jest to zabytek.  

Do Ośrodka Kultury Górna można dojechać liniami tramwajowymi wzdłuż ulicy Kilińskiego.  

Aktualne możliwości dojazdu możesz sprawdzić https://www.mpk.lodz.pl/. 

Na terenie Ośrodka bezpośrednio przy budynku znajdują się 4 miejsca parkingowe bez 

oznaczeń dla osób niepełnosprawnych.  

Budynek Ośrodka Kultury Górna posiada 2 kondygnacje.  

W budynku nie ma windy. Dostępny jest schodołaz.  

Pomiędzy kondygnacjami można przemieszczać się za pomocą schodołazu. 

Szerokość drzwi wejściowych i klatki schodowej dostosowana jest do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  

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 brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W sekretariacie nie ma możliwości 

skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.  

Posiadamy słuchawki dźwiękoszczelne dla dzieci i dorosłych - dostępne są w portierni. 

Zapewniamy słomki do napojów.  

Brak jest automatycznego otwierania drzwi. 

 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
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GŁÓWNE WEJŚCIE: 

Do budynku prowadzą dwa wejścia na poziomie 0: 

▪ Wejście od frontu  

Na elewacji przy drzwiach głównych znajduje się domofon na wysokości dostępnej 

dla osoby na wózku inwalidzkim. Osoba potrzebująca pomocy może wezwać 

pracownika, który pomoże dostać się do budynku.  

 

▪ Wejście od strony ogrodu  

Wejście od strony ogrodu jest otwarte wyłącznie latem. W zimnych miesiącach drzwi 

są otwierane przez pracownika obsługi. Na scenę zewnętrzną prowadzi pochylnia. 

Przez scenę zewnętrzną można wejść do holu głównego na poziomie 0. Jest tu bariera 

dwóch stopni.  

 

POZIOM 0, PARTER: 

Na poziom 0 prowadzą schody. Pracownik obsługi uruchamia schodołaz.  

Jeśli potrzebujesz skorzystać ze schodołazu, zgłoś taką potrzebę wcześniej. Usprawni to 

obsługę. Tel. 42 684 66 47, 501 180 589. Mail: sekretariat@gorna.pl  

Hol główny jest szeroki. Można się tu swobodnie poruszać na wózku inwalidzkim. 

Szatnia znajduje się po prawej stronie. Połączona jest z portiernią. Tu można uzyskać 

podstawowe informacje.  

Toaleta na poziomie 0 jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się po lewej 

stronie. W toalecie znajduje się przewijak. 

Na wprost drzwi znajduje się sala widowiskowa.  

Po lewej stronie znajduje się Strefa Relaksu oraz pokój instruktorów.  

Skręcając w prawą stronę - hol prowadzi do wyjścia na scenę zewnętrzną i do ogrodu.  

Drzwi na scenę zewnętrzną posiadają szerokość dostępną dla wózków inwalidzkich.  

Na scenę zewnętrzną prowadzą dwa stopnie.  

Scena zewnętrzna zwana jest też tarasem. Po prawej stronie tarasu znajduje się pochylnia.  

 

 

POZIOM I – PIĘTRO 1.: 

Na pierwsze piętro prowadzą schody. Pracownik obsługi może uruchomić schodołaz. 

Jeśli potrzebujesz skorzystać ze schodołazu, zgłoś taką potrzebę wcześniej. Usprawni to 

obsługę. Tel. 42 684 66 47, 501 180 589. Mail: sekretariat@gorna.pl  
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Przed wejściem na piętro 1. są szklane drzwi. 

Na 1. piętrze w holu głównym znajduje się Galeria. To przestrzeń otwartej. Można w niej się 

swobodnie poruszać.  

Toaleta na 1. piętrze nie jest dostosowana do specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Po lewej stronie holu znajduje się Pokój Dyrektora.  

Na wprost Pokoju Dyrektora znajduje się Sekretariat oraz Pokój Socjalny -mała, bardzo wąska 

kuchnia. 

Na wprost głównych drzwi na I piętrze znajduje się Sala Klubowa.  

Po prawej stronie znajduje się Pracownia Plastyczna oraz Sala Warsztatowa.   

Wszystkie te pomieszczenia są przestrzenne. Możliwe się w nich swobodnie poruszać. 

 

POZIOM -1, PIWINICA: 

Na poziom -1 prowadzą schody. Pracownik obsługi może uruchomić schodołaz. 

Jeśli potrzebujesz skorzystać ze schodołazu, zgłoś taką potrzebę wcześniej. Usprawni to 

obsługę. Tel. 42 684 66 47, 501 180 589, mail: sekretariat@gorna.pl  

W piwnicy po lewej stronie znajduje się toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych.  

Po prawej stronie znajduje się Sala Klubowa.  

Na wprost schodów znajduje się Pokój Spotkań Indywidualnych.  

Po lewej stornie znajduje się Pracownika Komputerowa.  

W Pracowni Komputerowej znajduje się 7 stanowisk komputerowych.  

Dwa stanowiska komputerowe posiadają specjalistyczne oprogramowanie powiększające i 

udźwiękowiające. Oprogramowanie umożliwia korzystanie z komputerów przez osoby 

słabowidzące i słabosłyszące.  

 

 

Filia Strefa Kultury Otwartej na Olechowie 

ulica Anny jagiellonki 4, lokal 43, blok nr 216 

Tel. 791 180 127, mail: strefa@gorna.pl  

 

Informacje ogólne. 

Lokal znajduje się w bloku mieszkalnym na parterze. Lokal jest jednokondygnacyjny.  

Całkowita powierzchnia to 55 m2. 
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Niedaleko są przystanki autobusowe i tramwajowe przy ul. Hetmańskiej i Zakładowej. 

Aktualne możliwości dojazdu możesz sprawdzić na stronie: https://www.mpk.lodz.pl/ 

 

PARKING:  

Miejsca postojowe znajdują się wzdłuż ulicy Hetmańskiej oraz przy ulicy Jagiellonki – w 

podwórzu bloków.  

 

GŁÓWNE WEJŚCIE: 

Wejście prowadzi od ul. Hetmańskiej – blok nr 116. 

Wejście znajduje się w połowie długości bloku - na parterze, pomiędzy innymi lokalami 

usługowymi. 

Brak jest automatycznego otwierania drzwi. 

Szerokość drzwi wejściowych i klatki schodowej dostosowana jest do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  

Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W lokalu nie ma pętli indukcyjnych.  

W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W sekretariacie nie ma możliwości 

skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.  

 

POMIESZCZENIA: 

Lokal ma całkowitą powierzchnię 55 m2. Składa się ogółem z 5 pomieszczeń.  

Nie jest dostosowany do korzystania przez osoby ze specjalnymi potrzebami. 

 

POMIESZCZENIE 1.  

Pomieszczenie 1. to pomieszczenie przejściowe. Jest tu punkt informacyjny. Można tu uzyskać 

wszystkie informacje. Jest wąskie.  

 

POZOSTAŁE POMIESZCZENIA  

Zaraz za punktem informacyjnym znajduje się wąski korytarz łączący następujące 

pomieszczenia: 

▪ toaleta na wprost głównego wejścia, niedostępna dla osób niepełnosprawnych  

https://www.mpk.lodz.pl/


▪ po prawej stronie jest wąska sala zajęć o niewielkiej powierzchni 

▪ sala baletowa jest na końcu korytarza po prawej stronie, można się w niej swobodnie 

poruszać.  

 

 

 


