
   Wstęp deklaracji 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej 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 podmiotowej BIP 

https://plesnagops.pl  

   Dane teleadresowe jednostki: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej 

PLEŚNA 240 

33-171 Pleśna 

tel. 14 629 28 24 

WWW plesnagops.pl 

e-mail plesnagops@op.pl 

Kierownik: Elżbieta Iwaniec 

Koordynator ds dostępności, 

ułatwiający kontakt i dostęp do usług świadczonych przez GOPS w Pleśnej: 

Maria Gmyr 

Data publikacji strony internetowej: 2010-07-20 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-04 

   Strona podmiotowa GOPS w Pleśnej nie jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 

2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych. 

   Ułatwienia na stronie podmiotowej Ośrodka 

   Strona podmiotowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej posiada następujące 

ułatwienia: 

• pogrubienie, podkreślenie, lub inny kolor czcionki dla istotnych treści, 

• mapa strony 

   Skróty klawiaturowe 

   Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych 

przeglądarki. 

   Data sporządzenia deklaracji 

Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-26 

Samoocena 

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-02-03  

  

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Maria Gmyr  

e-mail: plesnagops@op.pl  

Telefon: 14 629 28 24 

https://plesnagops/
http://www.plesnagops.pl/
mailto:plesnagops@op.pl


 

   Procedura wnioskowo-skargowa 

   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo 

wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony 

internetowej, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych 

w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne 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 

   Pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej są zlokalizowane na 

parterze budynku Urzędu Gminy w Pleśnej, po lewej stronie od głównego wejścia. Są to 

pokoje nr 5 i 6 (ten ostatni przechodni, z wejściem przez pok. nr 5) oraz pokoje nr 7 i 8. 
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