
Deklaracja dostępności  

WCT Spartan sp. z o.o. 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. 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej spartan.wroc.pl. 

Data publikacji strony internetowej:  2008-01-31. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021-10-

30. 

Stan dostępności cyfrowej 

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. 

Niedostępne elementy i treści 

• Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają 

dodany tekst alternatywny lub opisy treści. 
• Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, 

tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są 

skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą 

wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików 

w formacie .pdf są pliki w formacie .doc. Od grudnia 2021 r. staramy się publikować dwie 

wersje dokumentów, w tym wersję zgodną z wymaganiami dostępności.  
• Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.  
• W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wszystkie nowe filmy 

dodawane na naszej stronie mają już takie napisy.  
• Nie udostępniliśmy formularza kontaktowego, który posiadałby etykiety tekstowe powiązane 

z polami. To może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Można 

skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe 

są upublicznione w zakładce Kontakt.  
• Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których 

kierują, a niektóre odnośniki w ramach jednego serwisu internetowego nie otwierają się w 

tym samym oknie. 

• . 

Przygotowanie deklaracji dostępności 

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-31. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-31. 

Skróty klawiaturowe 

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 



Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów 

dostępności cyfrowej? Zgłoś to mailowo: sekretariat@spartan.wroc.pl lub telefonicznie – 71 

73 88 200. 

W zgłoszeniu podaj: 

• swoje imię i nazwisko, 

• swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), 

• dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,  

• opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie 

najwygodniejszy. 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością  

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od 

jego otrzymania. 

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji 

podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy 

informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. 

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z 

Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do 

Prezydenta Wrocławia: 

50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 

e-mail: kum@um.wroc.pl 

tel. +48 71 777 77 77 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 

Obywatelskich Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

 


