
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Cyfrowy Dialog 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 nodn.cyfrowydialog.pl. 

Data pierwszej publikacji strony internetowej: 2022-08-11. 

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: 

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 

• brak audiodeskrypcji dla materiałów wideo, 

• część plików nie jest dostępna. 

Na stronie internetowej są dostępne standardowe skróty klawiaturowe. 

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2022-08-11. 

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2022-08-08. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Cyfrowy 

Dialog. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

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

cyfrowej? Zgłoś to Krzysztofowi Jaworskiemu, dyrektorowi NODN Cyfrowy Dialog, mailowo: 

krzysztofjaworski@cyfrowydialog.pl lub telefonicznie: +48 501 977 854. 

W zgłoszeniu podaj swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail). Określ 

dokładny adres podstrony internetowej nodn.cyfrowydialog.pl, na której jest niedostępny element lub 

treść. Opisz na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy. 

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 zgłoszenia, 

zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. 

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

https://nodn.cyfrowydialog.pl/
mailto:krzysztofjaworski@cyfrowydialog.pl
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


Dostępność architektoniczna 

Budynek, w którym znajduje się biuro NODN Cyfrowy Dialog przy ul. Batalionu AK Parasol 4/36 w 

Warszawie, nie jest przystosowany dla osób korzystających z wózków, nie ma podjazdu oraz windy. 

Brak jest również toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych 

dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń 

kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma 

możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma pętli 

indukcyjnej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

Budynek, w którym odbywają się szkolenia stacjonarne NODN Cyfrowy Dialog, jest budynkiem 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bierwcach (Bierwce 47, 26-660 Jedlińsk). 

Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych. Budynek posiada toalet dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Korytarze szkoły i parkingi są dostosowane do osób niepełnosprawnych, jest dostępna pochylnia. 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść 

z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
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