Deklaracja dostępności
Oświadczenie w sprawie dostępności
Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do strony internetowej
Status pod względem zgodności
a) niezgodność́ z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Wejherowskie Centrum Kultury zobowiązuje się̨ zapewnić́ dostępność́ swojej strony
internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

https://www.wck.org.pl/
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.
Wszystkie wymagania nie zostały spełnione, m.in. nie ma możliwości dostosowania
strony dla osób niedowidzących, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych, itd. Serwis
zawiera dokumenty, które powstały na podstawie niekoniecznie dobrze
przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej
struktury) lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać
oraz dokładać wszelkich starań, by nowe dokumenty były przygotowywane w sposób
poprawny. W grupie strony sekcje stałe – w części promocyjnej umieszczono
parametry odniesień, które zmieniają estetyczną część strony.
Powodem niedostosowania jest niewielki budżet przy powstawaniu strony.
Przystosowanie strony w jej obecnej formie stanowi zbyt duży koszt, w naszej
instytucji nieopłacalny. Zamierzamy zmienić stronę, stworzyć ją od nowa tak,
aby spełniała wymogi zgodne z ustawą.

b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających
zastosowanie przepisów:

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności
cyfrowej.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie
dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
Metoda przygotowania oświadczenia:

23.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez
pracownika Wejherowskiego Centrum Kultury.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane
przeglądowi w dniu:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji
zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania
organowi sektora publicznego wszelkich
nieprawidłowości w zakresie zgodności
oraz występowania o informacje i treści wyłączone
z zakresu dyrektywy:

Dane kontaktowe odpowiednich
podmiotów/jednostek/osób (stosownie
do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność
i rozpatrywanie wniosków przesłanych
za pośrednictwem mechanizmu informacji
zwrotnej:
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób
(stosownie do przypadku) odpowiedzialnych

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt telefoniczny,
mailowy lub pisemny. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 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.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu
w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu
2 miesięcy od daty zgłoszenia. Szczegółowa informacja 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.

Waldemar Czaja

wck@wck.org.pl

za dostępność i rozpatrywanie wniosków
przesłanych za pośrednictwem mechanizmu
informacji zwrotnej:
Numer telefonu odpowiednich
podmiotów/jednostek/osób (stosownie
do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność
i rozpatrywanie wniosków przesłanych
za pośrednictwem mechanizmu informacji
zwrotnej:

58 672 27 75, 58 672 43 84, fax 58 672 15 59

Postepowanie odwoławcze
Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania
odwoławczego w przypadku niezadowalającej
odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek
przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:

Dane kontaktowe właściwego organu
odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz.
848 - art. 10. 2
Data publikacji strony internetowej lub aplikacji
mobilnej:
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej
lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej
zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności
na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych
informacji lub zmianie sposobu publi- kowania
informacji:
Informacja lub link do informacji o sposobie
dokonania oceny dostępności cyfrowej:
Informacje na temat utworzonych na stronie
internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów
klawiszowych służących przemieszczaniu
się po elementach strony internetowej lub aplikacji
mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich
funkcji:
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej,
w przypadku posiadania przez podmiot publiczny
aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu
publicznego o braku dostępności cyfrowej:

Link do strony internetowej Rzecznika Praw
Obywatelskich:

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania w sprawie zapewnienia
dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub alternatywnego dostępu do informacji, można
złożyć skargę na takie działanie z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Prezydent Miasta Wejherowa , Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, telefon
58 677 70 00.

30.04.2013 r.
Była propozycja zmiany wyglądu strony, ale wątki nigdy nie zostały wgrane na serwer
– nie było wprowadzonych istotnych zmian w wyglądzie strony.

https://wave.webaim(...) – utworzona przez przedstawiciela f. EuroManager
Dostępność jest praktycznie znikoma, jest wiele błędów na stronie.
Strona wykonana w stylu klasycznym z menu nawigacyjnym utrzymanym w górnej
części strony w formie podłużnej belki. Sub menu rozwijane po wskazaniu na dany
tytuł / zakładkę. Nawigacja prawej strony w układzie pionowym umożliwiająca wybór
głównych wydarzeń w obiekcie FK wraz z funkcją sprzedaży biletów.
Strona nie posiada obsługi skrótów klawiszowych. Przeglądanie odbywa się w sposób
klasyczny poprzez skrolowanie strony i wybór zakładek i kafli z informacjami.
Strona oraz WCK nie posiadają aplikacji mobilnej powiązanej z obiektem.

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.
https://www.rpo.gov.pl (strona internetowa WCK nie zawiera linku do strony
internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich).

Dostępność architektoniczna
Informacja o dostępności architektonicznej siedziby
podmiotu publicznego dla osób
niepełnosprawnych:

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U.
2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.
Aplikacje mobilne
Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest
pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:
Pozostałe informacje
Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu
sektora publicznego w zakresie dostępności
cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu
dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu
rozwiązania kwestii niedostępnych treści
na stronach internetowych i w aplikacjach
mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia
tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie
administracyjnym lub politycznym) oświadczenia
w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest
dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony
internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem
zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Wejherowskie Centrum Kultury mieści się w obiekcie Filharmonii Kaszubskiej przy
ul. Jana III Sobieskiego 255 oraz ul. Gen. J. Hallera w Wejherowie. Budynek o profilu
działalności użyteczności publicznej z działalnością kulturalną w oparciu
o koncertową salę główną, małą salę kinową, przestronnym foyer, modułem dwóch
kas z przestrzenią szatni oraz greenroomem dla artystów, salą konferencyjną oraz
małą salą kinową; działalność edukacyjną tworzy dziesięć tematycznych pracowni.
Na parterze budynku od ul. Gen. J. Hallera zlokalizowana kawiarenka „Busola”.
W budynku zastosowano rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
zapewniające dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów i norm, m.in.
bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa PPOŻ oraz dostępności dla osób
niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą trzy główne wejścia, jedno od ul. Gen. J.
Hallera wyposażone w automatyczne drzwi wejściowe, drugie od Jana III Sobieskiego
- automatyczne drzwi wejściowe, trzecie od strony Skweru Reginy Osowickiej
z pomieszczeniem funkcji ochrony obiektu. Wszystkie dojścia bez gwałtownych
spadków terenu. Do trzeciego wejścia prowadzą schody, a przy schodach podjazd
z poręczami dla osób na wózkach. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe
wyposażone w windy z informacjami głosowymi informującymi o piętrach.
Dla interesantów przeznaczone jest trzecie wejście. Sekretariat znajduje się
na II piętrze. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie przestrzenie publiczne,
a w systemie sprzedaży biletów możliwy zakup 6 miejsc dla osób na wózkach (sala
główna). Każda kondygnacja wyposażona jest w toaletę dla osób niepełnosprawnych
na wózkach. Po drugiej stronie ul. Dworcowej zlokalizowany dworzec PKP
z przystankiem kolejki SKM. Od strony ul. Dworcowej i ul. Jana III Sobieskiego dwa
przystanki autobusowe m.in. dla linii MZK nr 2, 3. Od ul Gen. J. Hallera zlokalizowany
parking z wydzielonymi miejscami dla autokarów – 4, dla osób NP – 2, pozostałych
miejsc – 30, w przestrzeni ul. Dworcowa – Jana III Sobieskiego (za budynkiem PZU)
dla osób NP. – 2, pozostałych miejsc – 58. Ciągi komunikacyjne wokół budynku
oświetlone. Do budynku i przestrzeni publicznej można wejść z psem asystującym
i psem przewodnikiem. Część budynku została oznaczona w alfabecie Brajla.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób
niewidomych i słabowidzących. Strona internetowa nie posiada informacji n/t
dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób NP. Natomiast
dostępna jest informacja: Uwaga sala główna koncertowa mieści 376 miejsc
siedzących oraz 6 miejsc dla osób NP. Dla osób słabosłyszących, po uprzednim
tygodniowym zgłoszeniu możliwa jest forma audiodeskrypcji (urządzenie typu
bodypack udostępniane za kaucją).
Brak jest pracownika posługującego się językiem migowym.

