
Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach. 
 

1. Strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach: 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach zapewnia 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://biblioteka-wilkowice.pl/.  
 
Data publikacji strony internetowej: 2021. 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021. 
 
Status pod względem zgodności z ustawą: 
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona www spełnia wymagania 
zgodnie z normą WCAG 2.1. Alternatywnym sposobem dostępu do treści 
publikowanych przez GBP w Wilkowicach jest śledzenie informacji na profilu  
Facebook: https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Wilkowicach-
1499717643611034/  oraz kontakt telefoniczny: 33 8170 872. 

 
2. Dostępność architektoniczna Biblioteki głównej oraz Filii. 

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach, ul. Strażacka 3, 43-365 Wilkowice 
Do biblioteki prowadzi jedno wejście wyposażone w schody. Budynek wyposażony 
jest w platformę 1-osobową umożliwiającą dostanie się osobie na wózku inwalidzkim 
do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze, w tym holu i toalety dla osób 
niepełnosprawnych. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wezwać na 
pomoc pracownika Biblioteki za pomocą telefonu, którego numer podany jest przed 
wejściem do budynku. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą skorzystać 
z usług bibliotecznych poprzez pracownika Biblioteki na parterze. W budynku nie ma 
windy, która umożliwiałaby dostęp na 1. piętro. Do Biblioteki i wszystkich jej 
pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Wilkowicach nie ma pętli indukcyjnych. W Bibliotece nie ma 
oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym 
dla osób niewidomych i słabowidzących. 
(w planach budowa nowej siedziby bez barier) 
 
GBP w Wilkowicach Filia w Bystrej, ul. Klimczoka 105, 43-360 Bystra 
Do biblioteki prowadzi jedno wejście wyposażone w schody z podjazdem dla osób 
niepełnosprawnych, umożliwiającym dostanie się osobie na wózku inwalidzkim 
do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze, w tym holu i toalety. Osoba 
poruszająca się na wózku inwalidzkim może wezwać na pomoc pracownika Biblioteki 
za pomocą telefonu, którego numer podany jest przed wejściem do budynku. Osoby 
poruszające się na wózku inwalidzkim mogą skorzystać z usług bibliotecznych poprzez 
pracownika Biblioteki na parterze. W budynku nie ma windy, która umożliwiałaby 
dostęp na 1. piętro. Do Biblioteki i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem 
asystującym i psem przewodnikiem. W Filii w Bystrej nie ma pętli indukcyjnych.  
W Bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub  
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

http://biblioteka-wilkowice.pl/


(w planach przebudowa z uwzględnieniem windy i toalety dla niepełnosprawnych) 
 
GBP w Wilkowicach Filia w Mesznej, ul. Handlowa 16, 43-360 Meszna 
Do biblioteki prowadzi wejścia bez przeszkód architektonicznych umożliwiające 
dostanie się osobie na wózku inwalidzkim do pomieszczeń Filii zlokalizowanych na 
parterze, w tym holu i toalety dla niepełnosprawnych. Osoby poruszające się na 
wózku inwalidzkim mogą skorzystać z usług bibliotecznych bez przeszkód na parterze. 
Do biblioteki i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. W Filii w Mesznej nie ma pętli indukcyjnych. W Bibliotece nie ma 
oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym 
dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 

3. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności: 
Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-01. 
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-12-01. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 
za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Szymik-Caputa 
E-mail: gbp@biblioteka-wilkowice.pl 
Telefon: 33 8170 872 
 
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: Wójt Gminy Wilkowice 
Adres: ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice 
E-mail: sekretariat@wilkowice.pl 
Telefon: 334990077 
 
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

