
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie (Szkolna 4, 22-200 Włodawa, tel: (82) 5722-584, 
fax: (082) 5722-584, email: mosir.wlodawa@gmail.com), dąży do zapewnienia dostępności swojej 
strony internetowej zgodnie z ustawą 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: Biuletyn Informacji Publicznej - Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji we Włodawie.

2. Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2011-09-03.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe
W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową 
jest Teresa Zaleńska - Sak, e-mail: mosir.wlodawa@gmail.com. Można także zadzwonić na numer 
telefonu 82 5722 584. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej 
oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą
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:

• na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (np.skany obrazów, pliki wideo). Multimedia mogą nie posiadać napisów 
dla osób niedosłyszących;

• na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może
w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. 
Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów;

• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie wszystkie są dostępne cyfrowo w 
całości lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji we Włodawie

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

• podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy 
nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za 
pomocą klawiatury),

• możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
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• uporządkowana przejrzysta mapa strony,

• artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,

• treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci 
hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji 
menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,

• strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny 
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury
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 audio deskrypcji 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 bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 
dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot 
publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja 
żądania będzie możliwa. 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.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:



• Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie

• Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie

• PgUp przewinięcie strony w górę

• PgDn - przewinięcie strony w dół

• Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony

• Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony

• Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony

• Home - przejście na górę strony

• End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna
MOSiR zlokalizowany jest we Włodawie w kompleksie sportowym przy ul. Szkolna 4 i spełnia 
minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami.

Budynek posiada 3 kondygnacje (w tym 1 podziemna). Do budynku prowadzą 3 wejścia:
- główne wejście nr 1 strona zachodnia (od ul. Szkolnej) z podjazdem dla osób niepełnosprawnych
- wejście do biura nr 2 strona wschodnia (od ul. Szkolnej) - 4 schodki
- wejście do podbasenia nr 3 od strony południowo - wschodniej (na przeciw klasztoru o. Paulinów) – 1
schodek

Wejście główne nr 1 posiada podwójne przeszklone drzwi wraz z wiatrołapem. Pozostałe wejścia są 
podwójnej szerokości 160 cm. Drzwi przeszklone.

Parter budynku dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bezpośrednio z 
chodnika poprzez wejście nr 1.

W holu głównym po lewej stronie znajduje się wc dla niepełnosprawnych wraz z sygnalizacją 
przywoławczą. Osoby korzystające z hali sportowej oraz zaplecza maja do dyspozycji podjazd z 
barierką oraz drugą toaletę dla niepełnosprawnych wraz z sygnalizacją przywoławczą w korytarzu po 
lewej stronie.

Klienci z niepełnosprawnością pragnący korzystać z basenu oraz sauny mają do dyspozycji wydzieloną
szatnię wraz z toaletą (sygnalizacja przywoławcza) oraz specjalne wejście dla wózków inwalidzkich. 
Na basenie posiadamy też podnośnik kąpielowo - transportowy do opuszczania i wyciągania osób z 
basenu.

Przed budynkiem od strony zachodniej i północnej znajdują się parkingi z miejscami postojowymi dla 
osób niepełnosprawnych.



Komórki organizacyjne MOSiR -u znajdujące się w budynku :
- parter - recepcja ośrodka przy wejściu głównym nr 1, pomieszczenia biurowe administracji na końcu 
korytarza wzdłuż hali sportowej.
- piwnica - podbasenie pomieszczenie socjalne oraz szatnie dla pracowników gospodarczych i 
konserwatorów.

Budynek nie posiada pochylni, windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a

Szalet Miejski zlokalizowany jest we Włodawie w budynku przy ul. Przechodnia 7 i spełnia 
minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami.

Budynek posiada 1 kondygnację. Do budynku prowadzą 2 wejścia.

• Główne wejście od ulicy Przechodnia szerokość 120 cm dwa skrzydła w połowie przeszklone

• Drugie wejście od ulicy Krótkiej drzwi pojedyncze szerokości 90 cm w połowie przeszklone.

W budynku brak barier architektonicznych. Osoby z niepełnosprawnością ruchowa mogą skorzystać z 
toalety, prysznica oraz umywalki przystosowanych dla nich.

Drugie wejście prowadzi do wydzierżawionego pomieszczenia usługowego.

Budynek nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Przed budynkiem na ulicy Krótkiej znajdują się parkingi z miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Kompleks Boisk Sportowych „ Orlik 2012” przy ul. Szkolna 4
Do Kompleksu Boisk Sportowych można wejść prze furtkę ogrodzenia znajdującą się na terenie 
ośrodka przy ul. Szkolnej. Na jego terenie znajdują się boisko do piłki nożnej z trawą syntetyczną oraz 
wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową (m.in. do siatkówki, piłki koszykowej, 
badmintona, tenisa ziemnego). Obiekt posiada oświetlenie, dzięki któremu istnieje możliwość gry w 
godzinach wieczornych.
Dwa budynki zaplecza szatniowo – technicznego, w których mieszczą się pomieszczenia dla 
instruktorów/pracowników obsługi, szatnie z węzłami sanitarnym WC, jeden sanitariat WC 
dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz magazyn sprzętu sportowego. Kompleks sportowy 
posiada również ogrodzenie wraz z piłkochwytami.

Budynek Rekreacyjny – Siłownia przy Stadionie Miejskim 
Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony parkingu. Parking przed siłownią pokryty jest 
kostką brukową i nie posiada progów zwalniających. Na parkingu nie wytyczono miejsca parkingowe 
dla osób niepełnosprawnych; Do budynku siłowni można się dostać łagodnym podjazdem 
pozbawionym progów. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzki, korytarz 



budynku jest wygodny i przestronny. W budynku znajdują się szatnie dla zawodników, toaleta oraz 
toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, pokój sędziów, oraz sala treningowa. Wejścia
do tych pomieszczeń nie posiadają progów.

Punkt Informacji Turystycznej
Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony ulicy Partyzantów. Wejście 
usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego i pozbawione jest schodów. W pobliżu wejścia do
budynku usytuowany jest parking wraz z wyznaczonym miejscem parkingowym z przeznaczeniem dla 
osób z niepełnosprawnościami.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami
Wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi
potrzebami - klienta z niepełnosprawnością.

10. Informacje dodatkowe
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie nie posiada aplikacji mobilnych.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
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