DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI
WSTĘP
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki 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. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do strony internetowej www.dpin.pl
Data publikacji strony internetowej: 28 czerwca 2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18 marca 2022

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona dpin.pl jest w trakcie przebudowy i wprowadzania modyfikacji związanych z przeprowadzonym
audytem dostępności serwisu wg standardu WCAG 2.1 do poziomu zgodności A oraz AA, aktualna
wersja strony opublikowana w czerwcu 2019r 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 włączeń wymienionych poniżej.
-

brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć,
materiał wideo w realizowanych inwestycjach pozbawiony audiodeskrypcji i napisów
brak zestawienia wszystkich podstron, które wchodzą w skład witryny
serwis nie dostosowany dla osób niewidomych, nie ma możliwości czytania tekstu
opublikowanego na stronie przez lektora, tym samym program typu JAWS i urządzenia
Windows-Eyes, nie będą działały poprawnie

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Oświadczenie sporządzono dnia: 23.03.2022
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
Rozpatrzeniem uwag i wniosków zajmuje się Nina Kołodziej
E-mail: nina.kołodziej@dpin.pl
Telefon: 717 575 244
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.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

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 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.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Ciągi komunikacyjne od przystanków do budynków Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki przy ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 we Wrocławiu
-

w bezpośredniej okolicy wskazanych budynków znajdują się dwa przystanki komunikacji
miejskiej;
nieskomplikowana trasa dotarcia do budynków;

BUDYNKI NA TERENIE DOLNOŚLĄSKIEGO PARKU INNOWACJI I NAUKI
BUDYNEK BUSINESS HOUSE, ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław
1. Stanowiska postojowe dla samochodów:
- w okolicy wejścia do budynku znajdują się cztery miejsca przeznaczone dla osób z
niepełnosprawnościami.
2. Strefa wejścia
- przed budynkiem zapewniono podjazd umożliwiający wejście osobom poruszającym się na
wózkach,
- do budynku prowadzą dwa wejścia, które stanowią drzwi przeszklone otwierane ręcznie,
- w holu znajduje się recepcja czynna między 7.30 a 15.30. W tym czasie osoba przebywająca
na recepcji udziela pomocy oraz wszystkich niezbędnych informacji,
- dostęp do windy głównej jest ograniczony (kontrola dostępu), w godzinach pracy recepcji
drzwi wewnętrzne otwierane przez osobę obsługującą recepcję, natomiast po godzinach
pracy recepcji wymagane jest skontaktowanie się z firmą mającą siedzibę w budynku,
- w holu znajduje się miejsce odpoczynku.
3. Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji
- brak ogólnego planu budynku,
- na każdym piętrze przy windach znajdują się tablice informujące o podmiotach mających
biura na poszczególnych kondygnacjach. Naprzeciwko windy znajdują się czytelne
informacje z numerami kondygnacji,
- przy każdych drzwiach na klatkach schodowych znajdują się tabliczki z nazwami podmiotów
wynajmujących biura.
4. Komunikacja pionowa budynku
- schody zaopatrzone są w poręcze dwustronne,
- schody są zaopatrzone w taśmy antypoślizgowe,
- w budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
- na każdym piętrze, naprzeciwko windy znajdują się czytelne informacje z numerem
kondygnacji oraz kierunkami i numerami pokojów odpowiadających poszczególnym
komórkom organizacyjnym.
5. Punkt obsługi klienta
- na parterze przy wejściu znajduje się recepcja.
6. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
- toalety damskie i męskie dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na klatce
schodowej na każdym piętrze budynku,
- na drogach prowadzących do toalet nie występują bariery architektoniczne w postaci
progów, stopni, uskoków itp. Na każde piętro można wjechać windą.
7. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego
- brak dostępu do tłumacza języka migowego on-line
8. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.

BUDYNEK IDEA HOUSE, ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław
1. Stanowiska postojowe dla samochodów:
- w okolicy wejścia do budynku znajdują się dwa miejsca przeznaczone dla osób z
niepełnosprawnościami.
2. Strefa wejścia
- do budynku prowadzi jedno wejście, które stanowią drzwi przeszklone otwierane ręcznie,
- w holu znajduje się recepcja czynna między 7.30 a 15.30. W tym czasie osoba przebywająca
na recepcji udziela pomocy oraz wszystkich niezbędnych informacji,
- dostęp do windy głównej jest ograniczony (kontrola dostępu), w godzinach pracy recepcji
drzwi wewnętrzne otwierane przez osobę obsługującą recepcję, natomiast po godzinach
pracy recepcji wymagane jest skontaktowanie się z firmą mającą siedzibę w budynku,
- w holu znajduje się miejsce odpoczynku.
3. Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji
- brak ogólnego planu budynku,
- na każdym piętrze przy windach znajdują się tablice informujące o podmiotach mających
biura na poszczególnych kondygnacjach. Naprzeciwko windy znajdują się czytelne
informacje z numerami kondygnacji,
- przy każdych drzwiach na klatkach schodowych znajdują się tabliczki z nazwami podmiotów
wynajmujących biura.
4. Komunikacja pionowa budynku
- schody zaopatrzone są w poręcze dwustronne,
- schody są zaopatrzone w taśmy antypoślizgowe,
- w budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
5. Punkt obsługi klienta
- na parterze przy wejściu znajduje się recepcja.
6. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
- toalety damskie i męskie dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na klatce
schodowej na każdym piętrze budynku,
- na drogach prowadzących do toalet nie występują bariery architektoniczne w postaci
progów, stopni, uskoków itp.
7. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego
- brak dostępu do tłumacza języka migowego on-line
8. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.

