
Deklaracja dostępności 

Deklaracja dostępności Myśliborskiego Ośrodka Kultury w Myśliborzu 

Myśliborski Ośrodek Kultury 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. (Dz.U.2019 poz.848). Oświadczenie w sprawie 
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej. 

Data publikacji strony internetowej: 2005-12-26 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-16 
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych 
poniżej: 

1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,  

2. opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny 
i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. 

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-09-30.  

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 
odpowiedzialną jest dyrektor MOKu, adres poczty elektronicznej mok@bono.net.pl,  
telefon 95-747-23-64.  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 w 
formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania 
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 w formie alternatywnej, powinna także 
określić formę tej informacji. 
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli 
dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy 
realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli 
zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny  
sposób dostępu do informacji. 
 
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego 
dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 
 
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich 
https://www.rpo.gov.pl/ 
 
 

 



Dostępność architektoniczna 

Siedziba Myśliborskiego Ośrodka Kultury: ul. Klasztorna 3, 74-300 Myślibórz, 

spełnia podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom z niepełnosprawnościami. 
 
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: 

Wejście główne dostępne jest zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych. Na 
parterze znajduje się: szatnia, dwie toalety, sala tzw. „Klub Woja Myślibora” oraz pomieszczenia 
administracyjno-biurowe, sale prób, nagrań i techniczne.  

W zakresie dostępności architektonicznej: 

Przestrzenie komunikacyjne budynku: korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne, schody 
wyposażone w poręcze. 

1.  Komunikacja pionowa: 

 schodołaz gąsiennicowy, 

2. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona - punkty informacyjne: 

 w szatni budynku, która mieści się na parterze  
 w sekretariacie,  

3. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego:  

 poinstruowano pracowników MOK-u, 

4.  Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych: 

 brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  

Udogodnienia: 

– czytelny układ wejść do budynku; 

– wejście z poziomu terenu; 

– 2 klatki ewakuacyjne; 

Utrudnienia: 

– brak oznaczeń w alfabecie Braille’a; 

– brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego. 

Tłumacz języka migowego 

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. 

Koordynatorzy do spraw dostępności zgodnie z Ustawą z dnia 19.07.2019 r. (Dz.U.2019 poz.1696): 

1. Krzysztof Wardanowski tel. 95 747 23 64 
2. Jacek Włosek tel. 95 747 23 64 


