
DEKLARACJA DoS TĘPNoŚcl
Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance zobowiązuje się zapewniÓdostępność swojej
strony internetowej.zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia}Ol9 r' ó dostępnoscicyfrowej stion
intemetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. oświadizenie* spru*ń
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w
Kobylance.

Dane teleadresowe jednostki
Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance
Tel 915610213
e-mail : biblioteka@kobylanka.pl
Adres korespondencyjny: Kobylanka, ul. Jeziorn a 6,73-log Kobylanka

Data publikacji strony internetowej :

2018-07-30

Data ostatniej istotnej aktualŁacji:

2018-07-30

Strona internętowa jest częŚciowo zgodnazustawązdnia4 kwietnia 2OI9 r. o dostępnoŚci
cyfrowej stron intemetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

OŚwiadczenie sporządzono dnia: 22.04.2021r

Deklarację spotządzono na podstawie samooceny pIzęptowadzonej ptzezpodmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemow z dostępnoŚcią strony intemetowej prosimy o kontakt. osobą
kontaktową jest Małgorzata Dziwińska, biblioteka@kobylanka.pl. Kontaktować można się
także dzwoniąc na numer telefonu 91 5610-213 Tą samą drogą można składaó wnioski o
udostępnienie informacji niedostępnej oraz składaó skargi na brak zapewnienia dostępności.

KuŻdy ma prawo do wystąpięnta z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać, udostępnienia informacji za
pomocą alternaĘwnego sposobu dostępu, na przyĘad przez odczytanie niedostępnego
cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno
zawiqac dane osoby zgłaszającej Żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chod'zi oraz
sposób kontaktu. JeŻeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą
altemaĘwnego sposobu dostępu, powinna takŻe określić dogodny dla niej sposób



przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizowac Żąduie
niezwłocznie, nie później niŻ w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z Żądaniem. Jeżeli
dotrrymanie tego terminu nie jest mozliwe, podmiot publiczny niezvłłocznie informuje o tym
wnoszącego Żądanie, kiedy realizacjaŻądaniabędzie mozliwa, przy czym termin ten nie moze
być dłuŻszy niŻ 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. JęŻeIi zapewnienie dostępności
cyfrowej nie jest mozliwe, podmiot publicmy może Zaproponować altemaĘwny sposób
dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi rcalizacji Żądania
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący
Żądanie mozne złoĘĆ, skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony
intemetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po
wyczerpaniu wskazanej vłyżej procedury moŻna takŻe złoĘó wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
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Do stępno ść architekton iczna:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance znajdują się w budynku Centrum Kultury i
Rekreacji w Kobylance. Do budynku prowadzi główne wejŚcie od strony ul. Jeziomej

Wejście główne nię ma plogu.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dnviękowo osoby
niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych'
Do budynku i wszystkich jego pomieszczenmożnawejŚć z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W budynku brak oznaczeft brajla.
B rak mozliwo ści skorzy stan ia z bezpłatnych usług tłumacza mi gowe go.
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