
Deklaracja Dostępności 
 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie zobowiązuje się zapewnić dostępność 
swojej strony internetowej zgodnie z ustawą 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.biblioteka.wschowa.com.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2017- 08- 16 

Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-21 

Strona internetowa jest niezgodna 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:  
 

 na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej, 
 dla informacji brak właściwej relacji, 
 nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem, 
 strona używa grafik aby przedstawić tekst, 
 w przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania 

pozwalające na pauzę, zatrzymanie i ukrywanie, 
 na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków, 
 nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej, 
 na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów, 
 brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów, 
 treści pojawiające się w innym języku niż język strony nie zostały ponownie określone 

właściwym atrybutem, 
 kod strony nie jest wolny od błędów. 

 

Wyłączenia:  

 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-18. Deklarację sporządzono na podstawie audytu 
przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. 

Skróty klawiaturowe:   

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 
przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 



W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 
kontaktową jest Ilona Ratajczak ( bibliotekawschowa@poczta.onet.pl) Kontaktować można 
się także dzwoniąc na numer telefonu 65-547-60-61 . Tą samą drogą można składać wnioski 
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać 
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez 
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez 
audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, 
o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba 
żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu 
dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni 
od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot 
publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie 
możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia 
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny 
może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot 
publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu 
dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana 
dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony 
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można 
także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich 

Dostępność architektoniczna 

 Budynek, w którym siedzibę ma BPMIG jest obiektem zabytkowym . Do budynku 
można dojść od ul. Plac Farny - chodnik zakończony niskimi kamiennymi schodami 
(2 stopnie) i od strony parkingu - wygodne szerokie wejście i zarazem podjazd dla 
wózków. Wejście główne znajduje się na parterze. Jest dostępne zarówno dla osób 
niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych. Brak obszarów kontroli w postaci : wejścia 
na kartę, ochrona. 

 Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne i spełniają normy szerokości. 
Schody wyposażone w poręcze i spocznik. W budynku zainstalowana jest 
dostosowana do osób poruszających się na wózkach, pozwalająca dostać się 
na pierwsze i drugie piętro. Winda posiada oznaczenia alfabecie brajla i system 
głosowy dla osób niewidomych i słabo widzących. 

 Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym 
z pięter. W Bibliotece, na parterze jest dostępne wizualna informacja o rozkładzie 
pomieszczeń. Główne punkty obsługi: czytelnia, wypożyczalnia dla dorosłych oraz 
oddział dla dzieci są dostępne bez barier architektonicznych. W budynku nie 
zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących. Istnieje możliwość wyjścia pracownika na zewnątrz do osoby 
z ograniczeniami mobilnymi. 

 Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami dla osób 
niepełnosprawnych. 

https://www.rpo.gov.pl/


 Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. 

 Tłumacza języka migowego na dzień dzisiejszy brak. Niemniej czynimy starania, aby 
taka usługa była dostępna. Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać z pomocy 
osoby przybranej. Osoba przybrana musi mieć ukończone 16 lat i potrafić komunikować się 
z osobami załatwiającymi sprawę. 

Aplikacje mobilne 

Brak aplikacji mobilnych 

 Dodatkowo: Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i posiada 
barierki przy toalecie i przy umywalce. Istnieje możliwość wyjścia pracownika na 
zewnątrz do osoby z ograniczeniami mobilnymi ( wcześniejszy kontakt telefoniczny 
65-540-24-51). 


