
Deklaracja dostępności 

Wstęp 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach 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 www.gopsgaworzyce.pl.  

Nazwa podmiotu publicznego 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach 

Adres strony internetowej 
www.gopsgaworzyce.pl 

Data publikacji strony internetowej 
19.05.2018 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony 
kwiecień 2020 r. 

Status pod względem zgodności z ustawą: 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie internetowej można 

korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz funkcjonalności oferowanych przez 

przeglądarki internetowe, takie jak zmiana kontrastu, wielkości czcionki, kontroli nad elementami 

graficznymi (wyświetlanie/ukrywanie).  Niezgodności oraz wyłączenia wymieniono poniżej: 

Niezgodności 
1. Część opublikowanych plików nie jest dostępnych cyfrowo; 

2. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów; 

3. Znaczna część opublikowanych grafik nie zawiera opisu alternatywnego; 

4. Część publikowanych treści posiada nieodpowiednie formatowanie; 

Powody niezgodności 
1. Poprawienie dostępności strony internetowej niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla 

podmiotu publicznego (duży nakład roboczo-godzin potrzebny związany z dostosowaniem 

strony oraz publikowanych dokumentów); 

2. Utrudniony dostęp do źródeł bazowych publikowanych dokumentów; 

Wyłączenia 
1. Multimedia opublikowane do września 2020 roku; 

2. Archiwalne dokumenty i treści (publikowane do września 2018 roku); 

3. Dokumenty podmiotów trzecich; 

4. Dzieła sztuki; 

5. Multimedia na żywo; 

http://www.gopsgaworzyce.pl/
http://www.gopsgaworzyce.pl/


Data sporządzenia 
01.09.2020 r. 

Audytor 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba kontaktowa 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną 

do kontaktu jest Anna Socha. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania 

zapewnienia dostępności. 

Telefon 
76 8316 267 

E-mail 
poczta@gopsgaworzyce.pl  

 

Procedury związane z zapewnieniem dostępności 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej 

lub jakiegoś jej 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, aplikacji mobilnej lub elementu strony 

internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć 

wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich 

mailto:poczta@gopsgaworzyce.pl
https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna 

Dostosowanie wejść do budynków 
Przed wejściem do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach znajdującego się   

przy ulicy Okrężnej 85 znajdują się schody. Brak podjazdu i platformy dla osób z niepełnosprawnością. 

W sytuacji wymagającej obsługi klienta z niepełnosprawnością, który nie może ze względu na 

utrudnienia skorzystać z obsługi w tutejszym Ośrodku, pomoc zostanie udzielona w wyznaczonym 

miejscu dostosowanym do potrzeb klienta lub w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. 

Dostosowanie wind 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach użytkuje pomieszczenia znajdujące się na 

parterze budynku.  

Dostępność informacji głosowych 
Brak informacji głosowych. 

Dostosowanie parkingów 
Budynek  GOPS w Gaworzycach posiada  parking bezpośrednio przy budynku, na którym znajdują się 

miejsca postojowe ogólnodostępne.  Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z 

niepełnosprawnością. 

Dostępność tłumacza języka migowego 
Brak tłumacza języka migowego. 

Dodatkowe informacje 
1. Aplikacja mobilna: brak 

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

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

3. Dostępna jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. 

4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

Deklaracja poprawy dostępności 

Deklaracja o poprawieniu obecnej sytuacji: 

1. „Do dnia 31 marca 2021 roku planowane  jest utworzenie  strony internetowej  w pełni 

dostosowanej do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych. podmiotów publicznych prawnych”.  

2. „Zostały podjęte działania w celu umożliwienia wejścia osobom z niepełnosprawnością do 

budynku GOPS w Gaworzycach”. 


