
Deklaracja dostępności Godzianow.pl 

Urząd Gminy w Godzianowie 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 
www.godzianow.pl. 

Dane teleadresowe jednostki: 
Urząd Gminy Godzianów 
ul. Klonowa 5 
96-126 Godzianów 
https://www.godzianow.pl/ 

Status pod względem zgodności z ustawą 

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

Treści niedostępne 

 Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane 
w formacie PDF, które nie zostały poddane procesowi optycznego 
rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować 
trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.  

  Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, 
redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików 
 i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Będziemy to korygować i 
udoskonalać nowe dokumenty. 

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

Wyłączenia 

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy zostały 
opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.  

Ułatwienia na stronie 

Strona internetowa Urzędu Gminy Godzianów posiada ułatwienia dla osób  
z niepełnosprawnościami: 

 podwyższony kontrast w tym: 
 tryb czarno-biały; 
 tryb czarno-żółty; 
 tryb żółto- czarny; 
 szeroki układ strony; 

 możliwość powiększenia wielkości liter na stronie; 

 mapa strony; 

https://www.godzianow.pl/
https://www.godzianow.pl/


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

Deklaracje sporządzono dnia: 2021.03.19 
Aktualizacje deklaracji sporządzono: 2023.03.08 
Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez 
pracowników Urzędu Gminy Godzianów z wykorzystaniem części podstawowej listy 
kontrolnej do samodzielnego badania dostępności cyfrowej strony internetowej. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Kalska 
 E-mail: gmina@godzianow.pl; usc@godzianow.pl 
 Telefon: 46 831-11-20 wew.23 

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: Rzecznik Praw Obywatelskich 
 Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa 

 E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl 
 Telefon: 800 676 676 

Dostępność architektoniczna 

Budynek Urzędu Gminy pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach 
inwalidzkich jedynie na poziomie parteru, gdzie znajduje się stolik przeznaczony do 
obsługi interesantów. Interesanci na wózkach inwalidzkich zgłaszają swoją obecność 

mailto:gmina@godzianow.pl


poprzez naciśnięcie na dzwonek, który znajduje się przy windzie umieszczonej obok 
wejścia do budynku Urzędu. Po usłyszeniu dzwonka pracownik schodzi do 
interesantów w celu załatwienia sprawy, z którą przychodzi. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub  
w druku powiększonym dla osób niedowidzących i słabowidzących. 

Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego bez uprzedniego 
umówienia pod nr tel. 46 831-11-20 lub wysłania potrzeby skorzystania z tłumacza 
języka migowego na adres gmina@godzianow.pl; usc@godzianow.pl 
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