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Oświadczenie w sprawie dostępności

Opublikowano: 31 marzec 2021 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 
www.gckib.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www. 
www.gckib.pl 

Status pod względem zgodności 

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 

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów: 
a) niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  
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 poniższych 
niezgodności lub wyłączeń: 

• mogą wystąpić sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty
opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, 

• dokumenty opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• dokumenty opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych

wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w 
życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

b) nieproporcjonalne obciążenie
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30 marca 2021r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem 
mailowym biuro@gckib.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji 
niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Postępowanie odwoławcze 

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem 
zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich 
elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu 
dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości 

http://www.gckib.pl/
mailto:biuro@gckib.pl


filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, 
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli 
osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu 
dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.  
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od 
dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot 
publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie 
możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia  
z żądaniem.  

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może 
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny 
odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do 
informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej 
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl 

Data publikacji strony internetowej: 07.02.2011r. 

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej po dokonaniu istotnej zmiany ich 
zawartości: 10.01.2020r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 31.03.2022r.

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób 

niepełnosprawnych: 

GCKiB w Dobrej ul. Graniczna 31 znajduje się na dwóch kondygnacjach. Pomieszczenia biurowe- 
I piętro, brak dostępu dla osób ograniczonych ruchowo (wąska klatka schodowa). Możliwość 

zrealizowania wniosków interesantów w drodze e-mal,telefon lub wyznaczenia spotkania w 

dogodnym miejscu dla osób ograniczonych ruchowo.  

Filie GCKiB: Dobra klub i biblioteka- parter, podjazd dla wózków inwalidzkich, toaleta, miejsce 
parkingowe- Certyfikat dostępności dla niepełnosprawnych.Wołczkowo klub i biblioteka-parter, 
toaleta dla niepełnosprawnych, Certyfikat dostępności. 

Mierzyn Biblioteka: parter dostępny dla niepełnosprawnych. 

Dołuje Biblioteka: brak dostępu 

Dołuje Klub: dostępny dla niepełnosprawnych, niewysoki stopień przy wejściu. 

Stolec Klub: dostępny, niewielki stopień do pokonania. 

Rzędziny Klub: brak dostępu. 

Skarbimierzyce Klub: toaleta dla niepełnosprawnych, ograniczony dostęp do klubu. 

Bezrzecze Klub: toaleta dla niepełnosprawnych, dostępny dla niepełnosprawnych.  

Wersja kontrastowa i skróty klawiszowe: 

Strona internetowa nie posiada wersji kontrastowe ( na dzień publikacji raportu nie istnieje 
możliwość zmiany wielkości czcionki ). 
TAB - przejście do kolejnej sekcji 
ENTER – zatwierdzanie 
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