
Deklaracja Dostępności

Gdańskie Centrum Równego Traktowania zobowiązuje się 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 aplikacji gcrt.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-
03.

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.

Treści niedostępne

 filmy zamieszczone na stronie nie posiadają napisów dla osób Głuchych. Zostanie 
zapewniona audiodeskrypcja filmu.

Wyłączenia

 mapa punktów GCRT nie jest dostępna. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia
dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe:

 na  stronie  internetowej  można  używać  standardowych  skrótów  klawiaturowych
przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W  przypadku  problemów  z  dostępnością  strony  internetowej  prosimy  o  kontakt.  Osobą
kontaktową  jest  Tomasz  Różyński,  adres  e-mail:  stowarzyszenie.waga@gmail.com
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 503962722.

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.
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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: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Adres: Ul. al. Jana Pawła II nr 13, 
00-828 Warszawa
Email:  skargi.wnioski@pfron.org.pl  lub interwencje@pfron.org.pl 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich     

Dostępność architektoniczna

Fundacja Oparcia Społecznego FOSA, ul. Toruńska 8/4

 siedziba fundacji jest wolna od barier architektonicznych, natomiast w miejscu 
realizacji zadania możliwa jest pomoc asystenta w poruszaniu się,

 do miejsca działania prowadzi utwardzona, doświetlona droga
 w pobliżu  budynku znajduje się parking z miejscami przeznaczonymi dla osób z 

niepełnosprawnością
 przystanki komunikacji miejskiej znajdują się maksymalnie 150 metrów od miejsca 

działania,
 w razie potrzeby jest możliwość zaangażowania tłumacza na język migowy, języka 

angielskiego,
 do budynku można wejść z psem asystującym.

Stowarzyszenie WAGA, ul. Biskupia 4

 siedziby zapewnia dostępność dla osób poruszających się komunikacją publiczną 
(tramwaj, autobus, SKM- przystanek FORUM),

 zapewnia miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 dostęp do siedziby możliwy jest przy wykorzystaniu podjazdu
 lokal posiada własny dźwig osobowy
 lokal posiada dwie toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
 zespół realizujący zadania przygotowany jest do zapewnienia obsługi osób o 

szczególnych potrzebach, np. język obcy, język migowy,
 do budynku można wejść z psem asystującym.
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