
Deklaracja dostępności Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminnego 

Ośrodka Kultury w Sieroszewicach 
Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach 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 Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka 

Kultury w Sieroszewicach. 

 

 
● Data publikacji strony internetowej: 2004-09-06 

● Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-24 

 

 
 

Status pod względem zgodności z ustawą 

 
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych. 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 
● Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-23 

● Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-03-08 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności. 

 
 
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Klaudia Derdas. 

● E-mail: goksieroszewice@onet.pl 

● Telefon: 627396282 

 

 
Każdy ma prawo: 

http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=1692
http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=1692
http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=49&a=600&b=4&sea=statutKlau
mailto:goksieroszewice@onet.pl


● 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 7 dni. Jeśli w tym 

terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest 

możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

 
 
 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do 

organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach 

Adres: ul. Ostrowska 49 

63-405 Sieroszewice 

● E-mail: goksieroszewice@onet.pl 

● Telefon: 627396282 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Zakres dostępności architektonicznej i 
informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze 
szczególnymi potrzebami oraz plan działania 
na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 

w Gminnym Ośrodku Kultury. 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach zapewniony jest dostęp osobom ze szczególnymi 
potrzebami do części pierwszej kondygnacji budynku. Przed wejściem głównym znajduje się 

podjazd, umożliwiający wejście do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami. Osoby te bez 
problemu mogą przemieszczać się po parterze i mają swobodny dostęp do sali widowiskowej.   

Osoby ze szczególnymi potrzebami nie mają możliwości, aby uczestniczyć w wydarzeniach 
kulturalnych  i zajęciach artystycznych na 1. piętrze Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach, 

ponieważ w budynku nie ma windy ani innego udogodnienia by móc dostać się na 1. Piętro.  W 
Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach nie ma toalet przystosowanych dla osób ze 
szczególnymi potrzebami.  

Jeśli osoba ze szczególnymi potrzebami będzie chciała wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych lub 
zajęciach artystycznych to zostaną one zorganizowane na parterze Gminnego Ośrodka Kultury w 

Sieroszewicach.  

Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach w miarę możliwości finansowych zamierza wykonać 
podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony wschodniej, gdzie bezpośrednio wejdzie się na salę 

widowiskową oraz odpowiednio dostosować toalety do osób ze szczególnymi potrzebami. 

 

mailto:goksieroszewice@onet.pl
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


• Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-08 

●    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-03-08 

 


