
Deklaracja dostępności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku 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 http://www.tpba.sanok.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 13.01.2016 

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.01.2016 

 

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 

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, 

w takim zakresie jak: 

• Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy 

brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), 

• Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z 

klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych), 

• Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część 

dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez 

programy dla osób niewidzących. 

• Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w 

całości, 

• Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, 

• Pliki nie są dostępne cyfrowo, 

• Elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki, 

• Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu, 

• Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 

• Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są 

dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są 

wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, 

• Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na 

charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji 

• Brak odpowiedniej struktury nagłówków artykułów i poprawności deklaracji języka. 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

http://www.tpba.sanok.pl/


• Deklarację sporządzono dnia: 19.10.2021 

• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 19.10.2021 

• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

 

Skróty klawiszowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karolina Garaś, 

• E-mail: brataalbertasanok@gmail.com,  

• Telefon: 134645745  

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. 

 

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: Alicja Kocyłowska (prezes) 

• Adres: ul. Hetmańska 11  

• Kod pocztowy: 38-500 Sanok 

• E-mail: brataalbertasanok2gmail.com 

• Telefon: 134645745 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

https://bip.brpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


Dostępność architektoniczna 

Schronisko dla osób bezdomnych w Sanoku położone jest w dzielnicy Olchowce. Jego 

budynek to parter oraz dwa piętra o łącznej powierzchni około 1500 m2.  

Budynek składa się głównie z pokoi (2 i 3 osobowych), łazienek, kuchni, jadalni, aneksu 

kuchennego, izolatki, gabinetu pielęgniarskiego, lekarskiego, kaplicy, magazynów 

(odzieżowego, żywnościowego, czystej pościeli, środków czystości), a także pomieszczeń 

administracyjnych, sali rehabilitacyjnej oraz biblioteki - obok budynku znajduje się 

również ogródek oraz sad. 

Teren jest zbrojony, z dostępem do wody bieżącej. Budynek schroniska posiada windę 

ułatwiającą przemieszczanie się niepełnosprawnych podopiecznych pomiędzy piętrami. 

Przy budynku znajdują się parkingi z wyznaczonym jednym miejscem dla osoby 

niepełnosprawnej. 

 


