
Deklaracja	dostępności	
Centrum	 Kultury-Miejska	 Biblioteka	 Publiczna	 w	 Głuszycy	 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	Centrum	Kultury-Miejskiej	Biblioteki	Publicznej	w	Głuszycy.	

• Data	publikacji	strony	internetowej:	2006-06-16.

• Data	ostatniej	istotnej	aktualizacji:	2020-12-31.

Status	pod	względem	zgodności	z	ustawą	

Strona	 internetowa	 jest	 częściowo	 zgodna	 z	ustawą	 o	dostępności	 cyfrowej	 stron	

internetowych	i	aplikacji	mobilnych	podmiotów	publicznych	z	powodu	niezgodności	lub	

wyłączeń	wymienionych	poniżej.	

Na	 stronie	 internetowej	 można	 używać	 standardowych	 skrótów	 klawiaturowych	

przeglądarki.	

Treści	niedostępne	

• Skany,	 obrazy,	 grafiki,	 nagrania	 dźwiękowe,	 filmy	 nie	 posiadają	 tekstu

alternatywnego.

• Zamieszczone	na	stronie	publikacje	w	formie	plików	PDF	nie	są	dostępne	cyfrowo.

• Opublikowane	 zdjęcia	 nie	 posiadają	 opisu	 alternatywnego,	 mają	 one	 charakter

promocyjny	i	są	wykorzystywane	do	realizacji	bieżących	zadań.

• Do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja.

Wyłączenia	

• Materiały	 opublikowane	 zostały	 przed	wejściem	w	 życie	 ustawy	 o	 dostępności

cyfrowej.

• Wyłączenia	wynikają	z	przyczyn	technicznych	 lub	wiązałyby	się	z	poniesieniem

nadmiernych	kosztów.

Przygotowanie	deklaracji	w	sprawie	dostępności	

• Deklarację	sporządzono	dnia:	2020-09-20.

• Deklarację	została	ostatnio	poddana	przeglądowi	i	aktualizacji	dnia:	2020-12-31.



Deklarację	 sporządzono	 na	 podstawie	 samooceny	 przeprowadzonej	 przez	 podmiot	

publiczny.	

	

Informacje	zwrotne	i	dane	kontaktowe	

W	 przypadku	 problemów	 z	 dostępnością	 strony	 internetowej	 prosimy	 o	 kontakt.		

Osobą	 kontaktową	 jest	 Sabina	 Jelewska,	 mail:	 sabina.jelewska@gluszyca.pl.	

Kontaktować	 można	 się	 także,	 dzwoniąc	 na	 numer	 telefonu:	 74	 84	 56	334.	 Tą	 samą	

drogą	 można	 składać	 wnioski	 o	 udostępnienie	 informacji	 niedostępnej	 oraz	 składać	

skargi	na	brak	zapewnienia	dostępności.	

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	 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	 lub	 elementu	 strony	 internetowej.	 Po	

wyczerpaniu	 wskazanej	 wyżej	 procedury	 można	 także	 złożyć	 wniosek	 do	 Rzecznika	

Praw	Obywatelskich.	

Link	do	strony	internetowej	Rzecznika	Praw	Obywatelskich.	

	



Dostępność	architektoniczna		

Siedziba	 Centrum	 Kultury-Miejskiej	 Biblioteki	 Publicznej	 w	 Głuszycy	 znajduje	 się		

w	centrum	miasta	przy	ulicy	Grunwaldzkiej	pod	numerem	26.	Jego	lokalizacja	umożliwia	

sprawny	 dojazd	 z	 wszystkich	 części	 miasta,	 środkami	 komunikacji	 miejskiej,	 jak		

i	własnym	transportem.	Wejście	główne	do	budynku	znajduje	się	od	ulicy	Grunwaldzkiej		

i	 jest	widocznie	oznakowane.	Prowadzi	do	niego	wejście	z	 jednym	stopniem.	Z	prawej	

strony	znajduje	 się	podjazd	dla	wózków	z	poziomu	chodnika.	Dojście	do	budynku	 jest	

równe	i	odpowiednio	szerokie.	Przy	wejściu	nie	ma	 	przycisku	przywoławcza.	Obsługa	

czytelników	 biblioteki	 odbywa	 się	 na	 parterze,	 gdzie	 znajduje	 się	 również	 toaleta	

przystosowane	dla	osób	niepełnosprawnych.	Aranżacja	przestrzeni,	szerokość	korytarza	

i	drzwi	zapewnia	poruszanie	się	w	zasadzie	bez	przeszkód	na	parterze	budynku.	Do	sali	

widowiskowej	 i	 sala	 zajęć	 znajdujące	 się	 na	 I	 piętrze	 prowadzą	 dwa	 ciągi	 schodów	

liczące:	pierwszy	ciąg	-15	stopni	i	drugi	ciąg:	6	stopni.	Brak	windy	i	schodołazu.	Drugie	

wejście	 do	 budynku	 prowadzi	 do	 czytelni	 internetowej	 mieszczącej	 się	 na	 parterze.	

Drzwi	 wejściowe	 są	 na	 tyle	 szerokie,	 że	 zapewniają	 wejście	 osobom	 na	 wózku	

inwalidzkim.	

W	 pobliżu	 budynku	 znajdują	 się	 miejsca	 parkingowe,	 brak	 wyznaczonych	 miejsc	 dla	

osób	 niepełnosprawnych.	 W	 budynku	 nie	 ma	 pętli	 indukcyjnej.	 Budynek	 nie	 ma	

oznaczeń	w	alfabecie	brajla,	oznaczeń	kontrastowych	 lub	w	druku	powiększonym.	Nie	

ma	 również	 głośników	 systemu	 naprowadzania	 dźwiękowego.	 Brak	 korzystania		

z	 tłumacza	 języka	migowego.	Do	budynku	 i	wszystkich	 jego	pomieszczeń	można	wejść		

z	psem	asystującym	i	psem	przewodnikiem.	

	

Świetlica	wiejska,	 ul.	 Świerkowa	 31	w	 Sierpnicy	 -	 budynek	 jest	 niedostępny	 dla	 osób		

z	niepełnosprawnością,	brak	windy,	brak	wyznaczonych	miejsc	parkingowych	dla	osób	

niepełnosprawnych.	 W	 budynku	 nie	 ma	 pętli	 indukcyjnej.	 Budynek	 nie	 ma	 oznaczeń		

w	alfabecie	brajla,	oznaczeń	kontrastowych	lub	w	druku	powiększonym.	Nie	ma	również	

głośników	 systemu	 naprowadzania	 dźwiękowego.	 Brak	 korzystania	 z	 tłumacza	 języka	

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

i	psem	przewodnikiem.	

	

	



Świetlica	 wiejska,	 ul.	 Wiejska	 1	 w	 Grzmiącej	 -	 budynek	 jest	 niedostępny	 dla	 osób		

z	 niepełnosprawnością,	 brak	 podjazdu	 do	 pomieszczeń	 na	 parterze,	 brak	 toalet	

dostosowanych	 do	 osób	 z	 niepełnosprawnością,	 brak	 wyznaczonych	 miejsc	

parkingowych	 dla	 osób	 niepełnosprawnych.	 W	 budynku	 nie	 ma	 pętli	 indukcyjnej.	

Budynek	 nie	 ma	 oznaczeń	 w	 alfabecie	 brajla,	 oznaczeń	 kontrastowych	 lub	 w	 druku	

powiększonym.	Nie	ma	również	głośników	systemu	naprowadzania	dźwiękowego.	Brak	

korzystania	 z	 tłumacza	 języka	migowego.	 Do	 budynku	 i	 wszystkich	 jego	 pomieszczeń	

można	wejść	z	psem	asystującym	i	psem	przewodnikiem.	

	

Świetlica	wiejska,	ul.	Pamięci	Narodowej	39	w	Kolcach	-	budynek	jest	dostępny	dla	osób	

z	niepełnosprawnością-	wejście	na	salę	główną	bez	barier,	brak	dostępu	do	toalety,	brak	

wyznaczonych	miejsc	 parkingowych	 dla	 osób	 niepełnosprawnych.	W	 budynku	 nie	ma	

pętli	indukcyjnej.	Budynek	nie	ma	oznaczeń	w	alfabecie	brajla,	oznaczeń	kontrastowych	

lub	 w	 druku	 powiększonym.	 Nie	 ma	 również	 głośników	 systemu	 naprowadzania	

dźwiękowego.	Brak	korzystania	z	tłumacza	języka	migowego.	Do	budynku	i	wszystkich	

jego	pomieszczeń	można	wejść	z	psem	asystującym	i	psem	przewodnikiem.	

	

Świetlica	wiejska,	ul	Kłodzka	61	w	Głuszycy	Górnej	-	budynek	jest	dostępny	dla	osób	z	

niepełnosprawnością,	jest	schodołaz	umożliwiający	się	dostanie	na	I	piętro,	jest		toaleta	

dostosowana	 dla	 osób	 niepełnosprawnych,	 brak	 wyznaczonych	 miejsc	 parkingowych	

dla	 osób	 niepełnosprawnych.	 W	 budynku	 nie	 ma	 pętli	 indukcyjnej.	 Budynek	 nie	 ma	

oznaczeń	w	alfabecie	brajla,	oznaczeń	kontrastowych	 lub	w	druku	powiększonym.	Nie	

ma	 również	 głośników	 systemu	 naprowadzania	 dźwiękowego.	 Brak	 możliwości		

korzystania	 z	 tłumacza	 języka	migowego.	 Do	 budynku	 i	 wszystkich	 jego	 pomieszczeń	

można	wejść	z	psem	asystującym	i	psem	przewodnikiem.	

	

Obiekt	 kąpielowy-	 brak	 toalet	 dostosowanych	 do	 osób	 z	 niepełnosprawnością,	 brak	

wyznaczonych	miejsc	 parkingowych	 dla	 osób	 niepełnosprawnych.	W	 obiekcie	 nie	ma	

pętli	indukcyjnej.	Budynek	nie	ma	oznaczeń	w	alfabecie	brajla,	oznaczeń	kontrastowych	

lub	 w	 druku	 powiększonym.	 Nie	 ma	 również	 głośników	 systemu	 naprowadzania	

dźwiękowego.	Brak	korzystania	z	tłumacza	języka	migowego.	Do	budynku	i	wszystkich	

jego	pomieszczeń	można	wejść	z	psem	asystującym	i	psem	przewodnikiem.	

	



Kompleks	boisk	Orlik-	brak	toalet	dostosowanych	do	osób	z	niepełnosprawnością,	brak	

wyznaczonych	miejsc	 parkingowych	 dla	 osób	 niepełnosprawnych.	W	 budynku	 nie	ma	

pętli	 indukcyjnej.	 Obiekt	 nie	ma	 oznaczeń	w	 alfabecie	 brajla,	 oznaczeń	 kontrastowych	

lub	 w	 druku	 powiększonym.	 Nie	 ma	 również	 głośników	 systemu	 naprowadzania	

dźwiękowego.	 Brak	 tłumacza	 języka	 migowego.	 Na	 obiekt	 i	 do	 wszystkich	 jego	

pomieszczeń	można	wejść	z	psem	asystującym	i	psem	przewodnikiem.	

	

Boisko	 sportowe	 -	 brak	 toalet	 dostosowanych	 do	 osób	 z	 niepełnosprawnością,	 brak	

wyznaczonych	 miejsc	 parkingowych	 dla	 osób	 niepełnosprawnych.	 Obiekt	 nie	 ma	

oznaczeń	w	alfabecie	brajla,	oznaczeń	kontrastowych	 lub	w	druku	powiększonym.	Nie	

ma	 również	 głośników	 systemu	 naprowadzania	 dźwiękowego.	 Brak	 tłumacza	 języka	

migowego.	 Na	 obiekt	 i	 do	 wszystkich	 jego	 pomieszczeń	 można	 wejść	 z	 psem	

asystującym	i	psem	przewodnikiem.	

	

	


