
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Brzozowski Dom Kultury w Brzozowie 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://bdk.net.pl  

Data publikacji strony internetowej: 2010.01  

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych.  

W najbliższym czasie dołożymy wszelkich starań, aby sukcesywnie zmieniać i dostosowywać 
stronę do wymogów ustawowych i by była ona dostępna dla szerokiego grona odbiorców i działała 
zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych. 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-29 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada p.o.dyrektora BDK 

• e-mail: dkbrzozow@gmail.com 

• telefon: 13 434 19 38 w.21 

Użytkownicy serwisu strony internetowej mają prawo: 

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,  
• zgłosić wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,  
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej  formie.  

Uwagi, wnioski i żądania muszą zawierać: 

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,  
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia 

w formie alternatywnej informacji niedostępnej.  

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia 
żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie 
informuje o tym wnoszącego uwagi, kiedy nastąpi realizacja wniosku, przy czym termin ten nie 
może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeżeli zapewnienie dostępności 
cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do 
informacji i poprosić o określenie dogodnego sposobu przedstawienia tejże informacji.                  
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji wniosku zapewnienia dostępności lub 
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący o nie może złożyć skargę w sprawie 
zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony 
internetowej. 
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

http://bdk.net.pl/
mailto:dkbrzozow@gmail.com
https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna 

Budynek: ul. Armii Krajowej 3,  36-200 Brzozów 

1. Do budynku Brzozowskiego Domu Kultury prowadzą dwa wejścia 

2. Wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych 

3. Wejście do kina również nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych 

4. W holu kina posiadamy podjazd dla osoby na wózku prowadzący do sali kinowej 

5.  Istnieje możliwość skorzystania z osoby /pracownika BDK/ jako asystenta osoby       
niepełnosprawnej 

6. Dopuszcza się możliwość wejścia z psem asystującym 

7. Przewidywany na zewnątrz i wewnątrz remont budynku 2020/2021 oraz sali kinowej na 
pewno przyczyni się do podniesienia standardu naszej placówki i uczyni ją bardziej 
przyjazną i użyteczną dla osób z niepełnosprawnością.


