
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 
PRACOWNIA.DWOREK.EU 

 
 
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” 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 pracownia.dworek.eu. 

- Data publikacji strony internetowej: 2018-11-03 

- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-30 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

- Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30 

- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-
03-30 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Ochocka 

E-mail: magdalena.ochocka@dworek.eu 

Telefon: (12) 420 49 66 

Każdy ma prawo: 

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu; 

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu; 

https://dworek.eu/
https://dworek.eu/magdalena.ochocka@dworek.eu


- 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: Gmina Miejska Kraków 

Adres: pl. Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków 

E-mail: bi@um.krakow.pl 

Telefon: 12 616 12 00 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie działa w 9 
lokalizacjach: 

ul. Papiernicza 2 – Dworek Białoprądnicki 

ul. Białoprądnicka 3 – Zajazd Kościuszkowski 

ul. Chełmska 16 – Klub Kultury „Chełm” 

ul. Wł. Łokietka 267 - Klub Kultury „Łokietek” 

ul. Balicka 289 – Klub Kultury „Mydlniki” 

ul. Wrocławska 91 – Klub Kultury „Paleta” 

ul. Kamedulska 70 – Klub Kultury „Przegorzały” 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


ul. Ks. Meiera 11 – Klub Kultury „Wena” 

ul. Kr. Jadwigi 215 – Klub Kultury „Wola” 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez 
obszary kontroli. 

Dworek Białoprądnicki: 

Przy ul. Papierniczej 2 znajdują się trzy budynki – Budynek Główny, 
Oficyna Wschodnia i Oficyna Zachodnia. Teren wokół budynków jest 
ogrodzony. Na tym terenie nie znajdują się żadne przeszkody, które 
mogłyby znacząco utrudniać poruszanie się osób niepełnosprawnych. 
Dodatkowo dla osób niewidomych i niedowidzących działa aplikacja NGO – 
nawigacja głosowa prowadząca od bramy głównej do Budynku Głównego. 

Wejście do Budynku Głównego dzięki platformom schodowym jest 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi otwierane 
automatycznie. 

Oficyna Zachodnia i Oficyna Wschodnia – brak drzwi otwieranych 
automatycznie i brak samozamykaczy. Wejścia dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych dzięki dostępności szyn najazdowych na schody. 

Zajazd Kościuszkowski: 

Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak drzwi 
otwieranych automatycznie i wyposażonych w samozamykacz. 

Klub Kultury „Chełm” 

Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak drzwi 
otwieranych automatycznie. Drzwi wyposażone w samozamykacz. 

Klub Kultury „Łokietek” 

Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem 
łagodna pochylnia. Brak drzwi otwieranych automatycznie. Brak drzwi 
wyposażonych w samozamykacz. 

Klub Kultury „Mydlniki” 

W Klubie znajdują się trzy wejścia do budynku. Wszystkie dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych – brak schodów lub winda. Brak drzwi 
otwieranych automatycznie. Brak drzwi wyposażonych w samozamykacz. 

Klub Kultury „Paleta” 

Drzwi wejściowe szerokie z samozamykaczem, nie otwierane 
automatycznie. Przeszkodę może stanowić próg. 

Klub Kultury „Przegorzały” 



Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak drzwi 
otwieranych automatycznie. Drzwi wyposażone w samozamykacz. 

Klub Kultury „Wena” 

Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak drzwi 
otwieranych automatycznie. Brak drzwi wyposażonych w samozamykacz. 

Klub Kultury „Wola” 

Wejście nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed 
wejściem znajdują się schody. Planowana jest ich modernizacja z 
zastosowaniem podjazdu. 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. 

Dworek Białoprądnicki: 

Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów 
wewnątrz budynków. W Budynku Głównym dla osób niewidomych i 
niedowidzących działa aplikacja NGO – nawigacja głosowa. 

Zajazd Kościuszkowski: 

Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Schody 
wyposażone w poręcz. W budynku na wszystkich poziomach znajduje się 
winda. 

Klub Kultury „Chełm” 

Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów – 
budynek jednopoziomowy. 

Klub Kultury „Łokietek” 

Korytarze szerokie, dostępne dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyjątek 
stanowi zejście do szatni samoobsługowej, gdzie znajdują się trzy stopnie. 

Na pierwszą kondygnację obiektu dostać się można poprzez klatkę 
schodową, wyposażoną w poręcz, co ułatwia poruszanie się po schodach. 
Brak Windy 

Klub Kultury „Mydlniki” 

Korytarze szerokie, dostępne dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na 
pierwszą kondygnację obiektu dostać się można poprzez klatkę schodową, 
wyposażoną w poręcz, co ułatwia poruszanie się po schodach. 

Klub Kultury „Paleta” 

Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek 
jednopoziomowy. 

Klub Kultury „Przegorzały” 



Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Schody 
wyposażone w poręcz. W budynku na wszystkich poziomach znajduje się 
winda. 

Klub Kultury „Wena” 

Korytarz szeroki, dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynek 
jednopoziomowy. 

Klub Kultury „Wola” 

Korytarze średniej szerokości z niewielkimi progami, mogącymi stanowić 
problem w poruszaniu się osób niepełnosprawnych. Na pierwszą 
kondygnację obiektu dostać się można poprzez klatkę schodową, 
wyposażoną w poręcz, co ułatwia poruszanie się po schodach. 

. 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji 
głosowych, pętlach indukcyjnych. 

Dworek Białoprądnicki: 

W Budynku Głównym dla osób niewidomych i niedowidzących działa 
aplikacja NGO – nawigacja głosowa. Toalety dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Do piwnic i na piętro – platformy schodowe. 

W Oficynie Wschodniej brak dostosowań. 

W Oficynie Zachodniej brak dostosowań . 

Zajazd Kościuszkowski 

Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Winda dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Klub Kultury „Chełm” 

Znajduje się jedna pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami – na sali 
widowiskowej z możliwością wejścia na scenę. 

Klub Kultury „Łokietek” 

Na parterze toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Klub Kultury „Mydlniki” 

Na parterze i pierwszym piętrze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. 

Klub Kultury „Paleta” 

Brak dostosowań. 



Klub Kultury „Przegorzały” 

Toaleta na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Klub Kultury „Wena” 

Brak dostosowań. 

Klub Kultury „Wola” 

Brak dostosowań. 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych 
wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Dworek Białoprądnicki: 

Parking na terenie z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych. 

Zajazd Kościuszkowski: 

Brak miejsc 

Klub Kultury „Chełm” 

Możliwość zaparkowania na terenie Klubu. 

Klub Kultury „Łokietek” 

Brak miejsc 

Klub Kultury „Mydlniki” 

Brak miejsc 

Klub Kultury „Paleta” 

Możliwość zaparkowania na terenie Klubu. 

Klub Kultury „Przegorzały” 

Jedno miejsce oddalone około 100 metrów od Klubu. 

Klub Kultury „Wena” 

Możliwość zaparkowania przed Klubem. 

Klub Kultury „Wola” 

Brak miejsc 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych 
uzasadnionych ograniczeniach. 

Do każdej z lokalizacji jest prawo wstępu z psem asystującym i nigdzie nie 
ma ograniczeń. 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego 
na miejscu lub online. 



Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub 
online w żadnej lokalizacji. 

 


