
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Tarnowskiego 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

Wstęp deklaracji

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy 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 Tarnowskiego Ośrodka Interwencj Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy 
oik.tarnow.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

ul. Szarych Szeregów 1

33-101 Tarnów

e-mail: toikiwop@oik.tarnow.pl

tel.: (014) 655-36-36

(014) 655-66-59

500 583 047

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

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 lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie internetowej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie 
są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są 
wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.



Dostępność strony internetowej

Strony internetowa Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar 
Przemocy posiada 3 guziki, znajdujące się na samej górze strony, pozwalające na 
dostosowanie preferencji dostępności dla odwiedzających; są to: 

 powiększenie czcionki(dwa stopnie możliwego powiększenia)

 włączenie kotrastu na stronie(czarne tło, żółte napisy)

 możliwość zwiększenia interlinii między wierszami( dwa stopnie zwiększenia)

 focus wokół elementów nawigacyjnych(powiększenie elementów nietekstowych i 
border dla elementów tekstowych)

Strona posiada zamieszczone w kodzie znaczniki ARIA, a także atrybut ‘role’ dla 
elementów posiadających dodatkowe zastosowanie niże te wynikające z semantyki użytego 
znacznika. Wszystkie odnośniki do zewnętrznych stron posiadają odpowiednią adnotacje w 
znaczniku aria-label.

Wszystkie znaczniki html  są sprawdzone pod kątem poprawności struktury oraz 
domknięcia, by czytniki nie miały problemu z czytaniem kodu.

Nagłówki ‘h’ w kodzie html są używane zgodnie z semantyką,  tj. h1 - nazwa strony, h2 - 
główne sekcje - h3 - podsekcje itd.

Powiększenie strony nie skutkuje pojawieniem się paska przesuwania, tekst można 
powiększyć w przeglądarce, bądź za pomocą guzika. 

Elementy nietekstowe posiadają atrybut ‘alt’, gdy jest to potrzebne. 

Strona jest przystosowana do przeglądania na różnych urządzeniach, zarówno w pionie jak i
w poziomie

Witryna ma zapewniony minimalny kontrast w widoku bez modyfikacji dostępności, jednak
większość elementów posiada kontrast o wiele większy, aż do 21:1

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez 
pracownika Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 
przeglądarki.



Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Bogusz
e-mail: dyrektor@oik.tarnow.pl
Telefon: (014) 655-36-36

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma 
prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej 
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu
alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący 
żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw 
Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek: Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, ul. 
Szarych Szeregów 1 , 33 – 101 Tarnów

Budynek jest usytuowany w pierwszej linii zabudowy, u zbiegu ulic Szarych Szeregów i 
Chemicznej. Na teren Ośrodka prowadzi bramka i brama wjazdowa. Budynek usytuowany 
jest ok. 12 metrów od chodnika; posiada 2 drzwi wejściowych: pierwsze – dla klientów 
ambulatoryjnych Ośrodka, drugie – dla mieszkańców specjalistycznego ośrodka wsparcia 
dla ofiar przemocy.

Do pierwszych drzwi prowadzą trzy stopnie schodów oraz podjazd dla osób poruszających 
się na wózkach. Do drugich drzwi prowadzą trzy stopnie schodów. Przed drzwiami 
wejściowymi zamontowano daszki zabezpieczające przed opadami atmosferycznymi. Aby 
wejść do budynku (pierwsze drzwi) należy zadzwonić domofonem. Przycisk znajduje się na
ścianie, po lewej stronie drzwi, na wysokości ok. 130 cm. Za drzwiami wejściowymi 
znajduje się 2 metrowy korytarz prowadzący wprost do poczekalni Ośrodka. Od wyjścia z 
korytarza, po lewej stronie – usytuowany jest pokój pierwszego kontaktu, gabinet 
psychologa; nieco dalej – pokój interwencyjny (do całodobowego pobytu); na wprost – 
toaleta. Pokój interwencyjny wyposażony jest w łazienkę z ubikacją – dostosowane do 
potrzeb osób poruszających się na wózkach. Z tej toalety mogą również korzystać 
niepełnosprawni klienci ambulatoryjni. Drzwi prowadzące do specjalistycznego ośrodka 
wsparcia dla ofiar przemocy otwierane są również za pomocą domofonu. Domofony 
obsługiwane są przez pracownika Ośrodka (portier).

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze budynku. 
Pozostałe kondygnacje (I, II, III piętro) nie są dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy.

http://www.rpo.gov.pl/
mailto:d.bydlosz@umt.tarnow.pl


Przed budynkiem Ośrodka znajduje się parking dla jego klientów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.
W budynku są oznaczenia kontrastowe oraz opisy w druku powiększonym i kolorach 
właściwych dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
W Ośrodku nie ma również pętli indukcyjnych, nie ma też tłumacza języka migowego. 
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