
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 

HOS Gallery zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dostępność 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 serwisu internetowego www.hosgallery.pl 

• Data publikacji strony internetowej: 22.02.2018 r. 

• Data deklaracji: 20.10.2021 r. 

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Częściowa dostępność wynika z niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

• większość zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, 

• nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne 

cyfrowo w całości, 

• część plików nie jest dostępna cyfrowo, 

• na niektórych podstronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

• mapy wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 

  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 

• 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. 

http://www.hosgallery.pl/


• Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia 

wystąpienia z żądaniem. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie 

dostępu w formie alternatywnej nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 

miesięcy od daty zgłoszenia żądania. 

• Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, może zostać zaproponowany 

alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania 

zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący 

żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia 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. 

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Szymczak 

E-mail: a.szymczak@hosgallery.pl            Telefon: (+48) 22 258 04 20 

  

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami 

 

• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za 

pomocą klawisza Tab. 

• Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

• Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla 

osób słabiej widzących. 

• Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami 

dostępności. 

• Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku 

wyświetlanej strony. 

• Wiele spośród stron serwisu posiada strukturę nagłówkową, która umożliwia szybkie 

przejrzenie strony bez konieczności czytania jej całej treści. 

• Wysoki kontrast treści nawet przy dużym powiększeniu widoku pozwala by wszystkie 

funkcje i informacje były nadal dostępne. 

• Do materiałów wideo staramy się dodawać napisy. 

• Sale ekspozycyjne nie są wyposażone w pętlę indukcyjną. 

• Możliwe jest umówienie spotkania z osobą posługującą się PJM, zachęcamy do kontaktu 

mailowego w tym celu: biuro@hosgallery.pl 

mailto:a.szymczak@hosgallery.pl
mailto:biuro@hosgallery.pl


 

Dostępność architektoniczna 

 

Adres: HOS Gallery, ul. Dzielna 5, 00-162 Warszawa 

Opis dostępności: 

• Przed wejściem do budynku na ul. Dzielnej znajdują się 2 miejsca postojowe dla 

niepełnosprawnych w odległości ok. 50 m. 

• Przy drzwiach wejściowych jest zainstalowany dzwonek na wysokości 110 cm od podłogi. 

• Główne drzwi wejściowe mają szerokość 90 cm. Możliwość otworzenia drugiego skrzydła 

drzwi, wówczas szerokość wejścia wynosi 164 cm. 

• Podłoga jest położona 7 cm powyżej chodnika, przed wejściem znajduje się stopień na 

całą szerokość drzwi o głębokości 50 cm, drzwi posiadają próg wysokości 2 cm. 

• Możliwość wezwania obsługi za pomocą dzwonka przy drzwiach i asysty przy wejściu do 

galerii. 

• Informacja wizualna o rozkładzie pomieszczeń znajduje się na ścianie po lewej stronie 

przy wejściu wewnątrz galerii. 

• Brak ścieżki dotykowej, podłoga jasna, niekontrastowa. 

• Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchu. 

• Dostępne są cztery sale wystawowe, szerokość przejścia do najmniejszej sali wynosi 106 

cm oraz drugie przejście 93 cm. 

• Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą wejść do galerii z psem asystującym. 

 

 

Aplikacje mobilne 

HOS Gallery nie posiada aplikacji mobilnych. 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 
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