
Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury w 

Osielsku  

Gminny Ośrodek Kultury w Osielsku 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 http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/. 

• Data publikacji strony internetowej: 16.03.2021 

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.02.2021 r. 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  

Wyłączenia 

• multimedia nadawane na żywo, 

• multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018r., 

• dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach 

przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane 

przed dniem 23 września 2018r, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do 

realizacji bieżących zadań podmiotu, 

• linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w 

tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu, 

• treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz 

wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań 

dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony, 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

• Deklarację sporządzono dnia: 16.03.2021 

• Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-26 

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Manuszewski  

• E-mail: kultura_dyrektor@gok-osielsko.eu 

• Telefon: 52 3813 567  
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Każdy ma prawo: 

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać: 

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w 

tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie 

jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do 

organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

• Organ nadzorujący: GOK Osielsko 

• Adres: ul. Szosa Gdańska 57, 86-031 Osielsko  

• E-mail: kultura_dyrektor@gok-osielsko.eu 

• Tel: 52 3813 567 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 
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