
Deklaracja dostępności 

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-08 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku nad Dunajcem zobowiązuje się zapewnić 

dostępność strony internetowej http://www.gbpgrodek.naszabiblioteka.com zgodnie z 

ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

 zdjęcia nie posiadają opisów i alternatywnego tekstu 

 dokumenty są w postaci skanu 

 filmy nie posiadają napisów 

Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, 

że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Brak opisów alternatywnych t tytułów do części zdjęć i obrazków. W razie 

wystąpienia niezgodności, bądź trudności w dostępie do treści któregoś z elementów 

naszej strony , bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania 

informacji -kontaktu telefonicznego 18 440 15 60 od poniedziałku do piątku w godz. 

8.00 -16.00/. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 

publiczny. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą odpowiedzialną jest Zbigniew Gąska, Kontaktować można się dzwoniąc na 

numer telefonu 18 44015 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie 

informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

W przypadku odmowy wnoszący żądanie można złożyć skargę z zastosowaniem 
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: 
www.rpo.gov.pl 



Dostępność architektoniczna: 

Lokalizacja placówek: 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku nad Dunajcem;  33-318 Gródek nad 
Dunajcem 28; 

 Filia biblioteczna w Rożnowie;  Rożnów 638 ; 33-318 Gródek nad Dunajcem 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku nad Dunajcem; 33-318 Gródek nad 
Dunajcem 28; 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku nad Dunajcem mieści się przy głównej 
drodze wojewódzkiej 975 Wojnicz- Dąbrowa w sąsiedztwie Zespołu Szkół w Gródku 
n/Dunajcem. Wejście do budynku nie posiada schodów. Drzwi wejściowe wejścia 
głównego posiadają wymiary potrzebne dla osoby poruszającej się na wózku 
inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z 
białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy 
pomocy laski. Drzwi otwierane są ręcznie. Budynek jest parterowy. Toaleta jest 
dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego 
pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  W budynku 
nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma 
możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Przed budynkiem 
znajduje się parking bez wyznaczonego stanowiska dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

Filia w Rożnowie ; Rożnów 638 ; 33-318 Gródek nad Dunajcem 

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się przy głównej drodze powiatowej 
Wytrzyszczka-Tropie-Bartkowa Posadowa. Wejście do budynku nie posiada 
schodów. Drzwi wejściowe wejścia głównego posiadają minimalne wymiary 
potrzebne dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o 
napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy 
pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. Drzwi otwierane są 
ręcznie. Budynek jest dwukondygnacyjny. Pomieszczenie Filii Gminnej Biblioteki 
Publicznej znajduje się na parterze. Na kondygnację + 1 (powyżej parteru) prowadzą 
schody oklejone żółto-czarną taśmą. Budynek jest wyposażony w platformę 
pozwalającą osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku dostanie się na 
pierwsze piętro. Toalety znajdują się na parterze budynku oraz na pierwszym piętrze. 
Na każdym poziomie znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń 
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. 
Za budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonych stanowisk dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

 

 



 


