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DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI 
 
Organizator: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mogilanach 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. 
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.utwmogilany.pl 
Data publikacji strony internetowej: 2015-07-15. 
Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-31. 
Data sporządzenia deklaracji: 2022-08-31. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Organizatora. 
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-08-31. 
 
STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ 
 
Strona internetowa jest częściowa zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Na stronie internetowej obowiązują 4 podstawowe zasady dostępności cyfrowej: 
postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość, solidność. Na stronie internetowej zostaną 
zaprezentowane podstawowe informacje w tekście łatwym do czytania (dopasowany rozmiar 
czcionki, kontrastowość). Nie zaprezentowano informacji w języku migowym.  
W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z organizatorem, pisząc na adres 
mailowy: utwmogilany@gmail.com, wysyłają wiadomość sms lub dzwoniąc na nr tel. 
609 530 226. 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 
 
SALA OSP MOGILANY 
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej znajduje się przy ul. Krakowskiej 5 w Mogilanach.  
Dojście do głównego wejścia możliwe jest bezpośrednio z ul. Krakowskiej. W bliskiej 
odległości naprzeciw budynku znajduje się ogólnodostępny parking na którym jest 
wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek i parking dzieli  
droga - ul. Krakowska, na której nie występują ograniczenia dla osób z dysfunkcją ruchową. 
Nie występują na niej żadne przeszkody, który mogłyby utrudnić poruszanie się osoby 
niepełnosprawnej. Do budynku prowadzi jedno bezpośrednie wejście z poziomu terenu. 
Po wejściu do budynku znajdziemy się w tzw. wiatrołapie. Do głównego holu – korytarza 
dostaniemy się przez jednoskrzydłowe drzwi. 
W korytarzu na parterze dostępna jest szatnia i toalety. Jedna toaleta jest przystosowana 
dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz  
na parterze i duża główna sala na I kondygnacji.  
Do głównej sali na I kondygnacji prowadzi klatka schodowa. W budynku nie ma windy. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem.  
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W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń 
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.  
W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu 
lub online.  
 
INFORMACJE DODATKOWE 
 
Bezpośrednie wejście do budynku z poziomu terenu ułatwiające wjazd osoby  
z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim.  
Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby – członka 
Stowarzyszenia UTW (np. pomoc przy wejściu po schodach, pomoc w komunikacji).  
W przypadku korzystania ze schodów, osoby na wózkach będą przewożone za pomocą 
schodołazów dostępnych w budynku. 
Zapewnienie możliwości poruszania się osób niewidomych z psem przewodnikiem. 
Zostanie zapewnione komfortowe miejsce (np. z brzegu rzędu siedzeń) dla osoby z psem 
asystującym oraz miska z wodą dla psa, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby 
(telefonicznie lub mailowo).  
W czasie wydarzenia zapewnimy informacje poprzez wyznaczoną osobę, która będzie 
dostępna w strefie wejściowej do obiektu. Wskaże ona dojście do sali. 
O wszelkich zmianach Organizator będzie informował uczestników za pośrednictwem 
niniejszej strony internetowej. 
 
Organizator prosi o zgłaszanie szczególnych potrzeb dotyczących udziału  
w wydarzeniach pod nr tel. 609 530 226 (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1062). 
 


