
Deklaracja dostępności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kaczorach 

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kaczorach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony 

internetowej www.ckkaczory.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dane teleadresowe 

podmiotu publicznego:  

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Kaczorach 

ul. Pilska 1A 64-810 Kaczory 

e-mail: biuro@ckkaczory.pl tel. 67 2842 229 

 

Metoda przygotowania deklaracji 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Ostatnią 

aktualizację deklaracji sporządzono dnia 31.03.2022 r. 

 

Statut dostępności 

 

Strona internetowa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kaczorach jest częściowo zgodna z ustawą 

z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: biuro@ckkaczory.pl. 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 2842 229. Tą samą drogą można składać 

wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania 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 audioskrypcji 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 jest niemożliwe, 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 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.  



Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: 

https://www.rpo.gov.pl/wniosek/index.php.  

Dostępność architektoniczna:  

Siedziba Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kaczorach mieści się w budynku usytuowanym 

przy ul. Pilskiej 1A w Kaczorach. Do budynku prowadzi pięć wejście bez barier 

architektonicznych. Przy ul. Pilskiej zlokalizowane są trzy wejścia do budynku. Wejście główne 

z poziomu chodnika prowadzi przez bezprogowe, przeszklone drzwi dwuskrzydłowe ze 

skrzydłem ruchomym o szerokości powyżej 90 cm i klamką w postaci dźwigni, zlokalizowaną 

na wysokości 106 cm od podłogi. Wejście o takich samych parametrach prowadzi 

bezpośrednio do sali USC (sali galeryjnej). Od ul. Pilskiej zlokalizowane jest także wejście 

bezpośrednio do garderoby i na scenę w sali widowiskowej (wejście dla artystów 

występujących na scenie). Przy ww. wejściu znajduje się podjazd towarowy, umożliwiający 

osobom poruszającym się na wózku wjazd przy pomocy osoby drugiej. Po uprzednim 

zgłoszeniu wizyty do siedziby Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kaczorach można wejść 

również bezprogowymi drzwiami ewakuacyjnymi o szerokość powyżej 90 cm od ul. Dworcowej.  

W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Kaczorach jest jedna toaleta dla osób 

niepełnosprawnych ulokowana na parterze budynku. Nie ma windy przystosowanej do osób 

niepełnosprawnych. Ośrodek wyposażony jest natomiast w schodołaz, umożliwiający dostęp 

do sal zajęciowych zlokalizowanych na piętrze budynku. Ogólnodostępne korytarze, biura, 

garderoba, foyer oraz sale, które znajdują się w Miejsko-Gminnym 

Centrum Kultury w Kaczorach posiadają odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych. 

Dostosowane wymiary gwarantują komfortową przestrzeń manewrową osobom 

poruszającym się na wózkach. Korytarze oraz wszystkie sale oraz biura nie posiadają progów, 

a wejścia do nich posiadają minimalną szerokość 90 cm. W biurze GOK zlokalizowanym na 

parterze znajdują się pracownicy, którzy udzielają pomocy w poruszaniu się po budynku m.in. 

pomagają dostać się na I piętro budynku przy użyciu schodołazu. Naprzeciw budynku wzdłuż 

ul. Pilskiej wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku 

nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Breilla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

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

możliwość zamówienia tłumacza minimum dwa dni przed wizytą w Miejsko-Gminnym 

Centrum Kultury w Kaczorach. Do siedziby Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kaczorach  

i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. 

https://www.rpo.gov.pl/wniosek/index.php

