
Deklaracja dostępności strony internetowej: www.mksdebica.pl oraz 
www.rj.mks.debica.pl 

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność 
swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z 
o.o. w Dębicy tj. http://www.mksdebica.pl oraz strony zawierającej rozkład jazdy autobusów tj. 
www.rj.mks.debica.pl 

Status dostępności strony internetowej www.mksdebica.pl pod względem zgodności z 
ustawą

Data publikacji strony internetowej: 2015.11.02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie internetowej informacje w formie zdjęć, grafik, czy załączników nie są 
dostępne cyfrowo w całości ze względu na ich publikację przed wejściem w życie ustawy o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie internetowej załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości plików
oraz ich formatów.

Grafiki zamieszczone na stronie internetowej nie zawierają opisów alternatywnych elementów 
nietekstowych.

Odnośniki zamieszczone na stronie internetowej nie zawierają opisów alternatywnych.

Nie został określony język strony i jej elementów umożliwiający odczytanie treści poprzez czytniki 
ekranu.

Może się zdarzyć, że odnośniki zamieszczone na stronie internetowej otwierają się w nowym oknie 
przeglądarki.

Strona zawiera dokumenty w formacie PDF opracowane w sposób niezapewniający ich pełnej 
dostępności cyfrowej gdyż pochodzą z różnych źródeł, są obszerne, opublikowane zostały przed 
wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Dokumenty te będą stopniowo aktualizowane 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niektóre materiały tekstowe nie posiadają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Niektóre elementy serwisu internetowego nie posiadają właściwego kontrastu.

Wyłączenia: 
Strona internetowa Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy zawiera mapy, 
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jednak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych są one wyłączone z obowiązku 
dostępności. Art. 3.2. - Ustawy nie stosuje się do: 4. map oraz map interaktywnych, w tym 
geoportali, pod warunkim, że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do 
zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób 
dostępny cyfrowo.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Status dostępności strony internetowej www.rj.mks.debica.pl pod względem zgodności 
z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa zawierająca rozkład jazdy autobusów Miejskiej Komunikacji Samochodowej 
Sp. z o.o. w Dębicy zawiera mapy, jednak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych są one 
wyłączone z obowiązku dostępności. Art. 3.2. - Ustawy nie stosuje się do: 4. map oraz map 
interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkim, że w przypadku map interaktywnych i geoportali
przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne 
prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data publikacji strony internetowej: 2011.06.01

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021.03.30 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez 
podmiot publiczny.

Data ostatniej aktualizacji: 30.03.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

E-mail: sekretariat@mks.debica.pl, skrzynka e-PUAP: mks_debica/SkrytkaESP, tel.: 14 682 35 98.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać 
żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
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aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za 
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, 
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

1. dane osoby zgłaszającej żądanie, 
2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz 
3. sposób kontaktu. 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu 
dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest 
możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie 
realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z
żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Miejska Komunikacja Samochodowa Sp.
z o.o. w Dębicy zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy 
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy odmówi realizacji żądania zapewnienia 
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie ma prawo złożyć
skargę do Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy w sprawie zapewniana 
dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub 
aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw 
Obywatelskich.
Link do strony: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby: Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy, ul. Sandomierska 3, 39-
200 Dębica.

Biurowiec Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Dębicy jest budynkiem murowanym o jednej 
kondygnacji nadziemnej. Przy budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych 
wyłożony kostką brukową. Wejście główne znajduje się powyżej poziomu gruntu dlatego przy 
schodach prowadzących do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. 

Przed wejściem do budynku nie zamontowano głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo 
osoby niewidome i słabowidzące.

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia. Można w nim uzyskać niezbędne informacje 
jak poruszać się po terenie zajezdni, a także zgłosić potrzebę uzyskania pomocy. W sekretariacie 
Spółki w okresie dostępności budynku pracuje minimum jeden pracownik, z którym możliwy jest 
kontakt. 

W budynku znajduje się także sklep stacji paliw, sala konferencyjna, sekretariat, dział księgowości 
oraz kasa biletowa, pomieszczenia te posiadają możliwość dostępu dla osób poruszających się na 
wózku inwalidzkim.

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


W budynku dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada oznakowane wyjścia, do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem 
asystującym oraz psem przewodnikiem. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, 
posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu 
wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W budynku nie ma: pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych, 
czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości 
skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wnętrze oraz otoczenie budynku jest monitorowane.

Na terenie Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Dębicy znajduje się budynek biurowo-
warsztatowy, w którym mieści się dział przewozów, dział techniczny, a także OSKP, myjnia 
samochodowa oraz warsztat usług napraw samochodów. 

W budynku tym znajduje się poczekalnia dla klientów znajdująca się przy Okręgowej Stacji 
Kontroli Pojazdów, w budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta, z której mogą skorzystać osoby
niepełnosprawne.

Do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku można wejść z psem asystującym oraz 
psem przewodnikiem. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, posiadać certyfikat 
potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień 
weterynaryjnych.

W budynku nie ma: pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych, 
czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości 
skorzystania z tłumacza języka migowego.

Kierownictwo  oraz wszyscy  pracownicy Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w 
Dębicy w miarę swoich możliwości dokładają wszelkich starań, aby osoby niepełnosprawne mogły 
korzystać z pełni swoich praw w prowadzonych w Przedsiębiorstwie sprawach.
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