
Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu 

Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu 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 strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w 

Mirczu:  http://www.gokmircze.pl/ 

Daty publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony internetowej: 09.02.2007 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: - 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ze względu na 

to, że strona została utworzona przed 2018-09-23 i może generować problemy z dostępnością 

części elementów. 

Ułatwienia dostępności: 

 nawigacja z użyciem klawiatury, skrótów klawiaturowych, 

 możliwe powiększenie strony bez utraty funkcjonalności, 

 możliwe korzystanie ze strony bez względu na orientację ekranu (dotyczy urządzeń 

mobilnych) 

 brak elementów uciążliwych tj: automatycznie uruchamiane dźwięki, 

migające/poruszające się elementy 

Potencjalne problemy z dostępnością: 

 strona nie jest wyposażona w mapę strony lub wyszukiwarkę treści, 

 strona nie posiada informacji odnoszących się do pozycji lub formy elementu, 

 tytuły stron mogą nie mieć poprawnej struktury 

 mogą pojawić się problemy po błędnym wypełnieniu formularzy (brak wskazówek co 

do dalszego postępowania, poprawy danych), 

 niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,  

 niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,  

 może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),  

 brak responsywności, 

 zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, 

ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie 

samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

http://www.gokmircze.pl/


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 Adrian Działa, e-mail: biblioteka.mircze@vp.pl Kontaktować można się także 

dzwoniąc na numer telefonu:  84 65 190 72. Tą samą drogą można składać wnioski  

o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji  

za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego 

cyfrowo dokumentu. 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 może złożyć skargę w sprawie zapewnienia 

dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu 

wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich 

(link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl ) 

Dostępność architektoniczna 

Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu, ul. Kryłowska 18, 22-530 Mircze. 

Do budynku prowadzą 3 wejścia dostosowane są do osób niepełnosprawnych – wejście 

główne, od strony ulicy Kryłowskiej oraz dwa wejścia boczne prowadzące bezpośrednio do sali 

widowiskowej. Dostępność nie jest ograniczona schodami – występują podjazdy dostosowane 

do osób niepełnosprawnych. Parking Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu znajduje się od 

strony zachodniej – nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Od 

strony wschodniej znajduje się parking Urzędu Gminy Mircze, przystosowany dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

Parter budynku jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Gabinety i 

pomieszczenia na I piętrze budynku nie posiadają dostępu poprzez windę/ podjazd/platformę 

przyschodową, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wszelkie działania i kontakty mogą być 

realizowane na parterze budynku. Osoby potrzebujące pomocy mogą skontaktować się z 

pracownikiem pod nr tel. 730 824 010 lub  84 66 344 83. 

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


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

przewodnikiem.  

            W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych  

lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak tłumacza języka 

migowego. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu, ul. Kryłowska 45, 22-530 Mircze.  

 

     Do budynku prowadzą 2 wejścia, główne od ulicy Ogrodowej gdzie znajduje się 

winda dla osób niepełnosprawnych oraz od ulicy Kryłowskiej (brak windy/podjazdu).  

Budynek jest parterowy i w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  

Biblioteka posiada również łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Parking 

znajduje się przy wejściu głównym od strony ulicy Ogrodowej, nie posiada wyznaczonych 

miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.  

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak tłumacza języka migowego. 

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

przewodnikiem. Zapewniona jest pomoc bibliotekarza. Bibliotekarz dostarczy niezbędne 

materiały. Osoby potrzebujące pomocy mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 84 

65 190 72.  

 

Filia Biblioteczna w Kryłowie, ul. Hrubieszowska 4, 22-530 Kryłów. 
 

  Filia Biblioteczna znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej im. Batalionów 

Chłopskich w Kryłowie.  Pomieszczenie znajduje się na parterze budynku – brak 

bezpośredniego dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, lecz zapewnia bezpośredni kontakt 

z bibliotekarzem na potrzeby użytkownika. Do budynku prowadzi główne wejście z podjazdem 

dla niepełnosprawnych od ulicy Hrubieszowskiej. Parking znajduje się przy ulicy 

Hrubieszowskiej. W pomieszczeniu biblioteki nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń 

kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak 

tłumacza języka migowego. Zapewniona jest pomoc bibliotekarza.  Osoby potrzebujące 

pomocy mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 609 079 144 

 

Filia Biblioteczna w Wiszniowie, Wiszniów 61, 22-530 Wiszniów. 

 

  Filia Biblioteczna znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Wiszniowie. Pomieszczenie znajduje się na parterze budynku – istnieje bezpośredni dostęp 

do pomieszczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Obok budynku znajduje się parking. W 

pomieszczeniu biblioteki nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub 

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak tłumacza języka 

migowego. Zapewniona jest pomoc bibliotekarza. Osoby potrzebujące pomocy mogą 

skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 730 824 099. 


