
Deklaracja dostępności strony internetowej
“Parasol dla Aktywnych” Kaszubskiego
Uniwersytetu Ludowego (KUL)
Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy zobowiązuje się zapewnić dostępność
strony internetowej zadania “Parasol dla Aktywnych” 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 strony internetowej zadania realizowanego przez KUL pt. “Parasol
dla Aktywnych”.

● Data publikacji strony internetowej: 2022-12-13
● Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-13

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.

Treści niedostępne

● Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia i grafiki, do których nie dodano
opisów alternatywnych.

● Napisy do filmów nie zawierają informacji o wszystkich ważnych dźwiękach w
filmie.

● Materiały wideo nie mają audiodeskrypcji.

Wyłączenia

● Nie dotyczy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

● Deklarację sporządzono dnia: 2022-12-13
● Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

2023-01-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez
Kaszubski Uniwersytet Ludowy

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
● Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominik Szyca

https://kul.org.pl/
https://parasol.kul.org.pl/
https://parasol.kul.org.pl/


● E-mail: dominik.szyca@kul.org.pl
● Telefon: +48 58 684 38 14

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, jeżeli 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.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć
skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

● Organ nadzorujący: Rada Fundacji Kaszubski Uniwersytet Ludowy
● Adres: Wieżyca 1, 83-315 Szymbark
● E-mail: wiezyca@kul.org.pl
● Telefon: +48 58 684 38 14

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność transportowa
I. Dojazd do siedziby Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, Wieżyca 1:

I.1. Koleją do przystanku PKP Wieżyca. Przystanek znajduje się w odległości ok. 4
km od od siedziby KUL. Nie ma możliwości dojazdu transportem publicznym.

Dojście pieszo (3 km, poboczem szosy, ok 40 min) ze stacji do drogi krajowej nr 20:

● Kieruj się na wschód w stronę Kolejowa 54 m
● Skręć w lewo w Kolejowa 2,5 km
● Skręć w prawo w DK20 450 m

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


● Miejsce docelowe będzie po prawej stronie.

I. 2. Dojazd autobusem z Dworca PKS w Gdańsku. Linia obsługiwana przez PKS
Starogard Gdański

Należy wysiąść na przystanku “Szymbark, Szczyt Wieżyca II”, a następnie udać się
pieszo w kierunku Żukowa (powrotnym) ok. 1 km poboczem drogi krajowej nr 20.

Dostępność architektoniczna
II. Dostępność wejścia do budynku.

Dla gości przybywających do Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego dostępne są
dwa wejścia prowadzące do atrium.

Wejście główne od strony drogi krajowej nr 20.

Wejście dla osób z problemami motorycznymi, niepełnosprawnych, poruszających
się na wózkach inwalidzkich, a także rodziców z wózkami dziecięcymi znajduje się
na zapleczu budynku (od strony skarpy zabudowanej instalacją fotowoltaiczną).

Wewnątrz atrium znajduje się podjazd dla osób z problemami motorycznymi,
niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także rodziców z
wózkami dziecięcym, prowadzący do pomieszczeń w budynku A i B.

III. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Osoba ze szczególnymi potrzebami może swobodnie poruszać się w atrium oraz na
parterze budynków A i B Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego.

IV. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli
indukcyjnych.

W budynku głównym zastosowano platformę dla osób niepełnosprawnych
umożliwiająca wjazd na piętro budynku A. W chwili obecnej urządzenie jest
nieczynne z powodu awarii.

V. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przy budynku naszej instytucji nie wyznaczono specjalnych miejsc
parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Możliwy jest dojazd
pojazdem pod wejście nr 2 do atrium.

VI. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
ograniczeniach.

http://website.pks-starogard.pl/
http://website.pks-starogard.pl/


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

VII. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu
lub online.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego, tak na
miejscu, jak online.


