
Deklaracja dostępności Teatru Pinokio w Łodzi 

Teatr Pinokio w Łodzi 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 Teatru Pinokio w Łodzi – 

https://www.teatrpinokio.pl/  

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-20 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji. Wszelkie niezgodności, których nie jesteśmy w stanie wykluczyć 

ze względów technicznych, wyeliminujemy w ramach pracy nad w pełni dostosowaną nową 

strona internetową Teatru w 2022 r.  

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-20 

 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zastępczyni Dyrektora ds. 

administracyjnych Patrycja Terciak-Wilk 

 E-mail: p.terciak@teatrpinokio.pl 

 Telefon: +48 601 830 048 

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. 

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 14 dni. Jeśli 

w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie 

nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia. 

https://www.teatrpinokio.pl/


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności 

lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw 

Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna 

Teatr Pinokio w Łodzi znajduje się przy ulicy Kopernika 16 w Łodzi. 

Do siedziby Teatru, w zależności od celu wizyty, można dojść dwoma wejściami: 

Wejście główne – prowadzi schodami do dużego foyer. Na terenie dużego foyer znajduje 

się kasa oraz szatnia. Kilka schodów prowadzi dalej do dwóch wejść na Dużą Scenę.  

Wejście boczne – prowadzi podwórzem do małego foyer. Z małego foyer nieograniczony 

dostęp do Małej Sceny oraz boczne wejście z podjazdem na Dużą Scenę.  Z małego foyer 

po schodach możemy dostać się także do części biurowych i pracowni.  

Informacje dodatkowe 

Dostęp do spektakli Teatru Pinokio w Łodzi mają również osoby korzystające z wózków 

inwalidzkich. Ze względu na konieczność dostania się do budynku bocznym wejściem, 

prosimy o zgłoszenie się wcześniej do pracownika Teatru, który wskaże drogę.  

 

https://www.rpo.gov.pl/

