
Deklaracja dostępności 

Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej 

strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności 

ma zastosowanie do strony internetowej: https://biblioteka.padew.eu/ 

Data publikacji strony internetowej: 2018  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności 

lub wyłączeń. 

1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty 

opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:  

 pochodzą z różnych źródeł;   

 są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co 

uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;  

 opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.  

2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.  

3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków. 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:  

 powiększoną czcionkę 

 czytelny font 

 podkreślenie linków  

 szary i żółty kontrast 

 wysoki kontrast 

 nawigacja klawiaturą 

Oświadczenie sporządzono: 2022-03-30 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioteka.padew.eu/


Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: 

bibliotekapadew@wp.pl, tel. 158119316 

Osobą kontaktową jest Damian Kowalik, e-mail: kowalik.damian@wp.pl 

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 itp. 

Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, 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 może 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. 
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Dostępność architektoniczna 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej, ulica księdza Jana Kica 8  

 dla użytkowników Biblioteki Gminnej dostępne jest jedno wejście 

 do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach 

 przy schodach znajdują się oznaczenia – wyjście ewakuacyjne 

 początek i koniec traktu schodów został oznaczony taśmą ostrzegawczą w kolorze żółtym 

i czarnym 

 nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby 

niewidome i słabowidzące 

 w budynku nie ma windy 

 dostęp do wypożyczalni jest utrudniony (na piętrze), czytelnia jest dostępna na parterze 

 budynek posiada parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób 

niepełnosprawnych (z tyłu budynku) 

 w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób 

niewidomych i słabowidzących 

 w budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych 

 

2. Filia Biblioteki Publicznej Babule 36A 

 wejście do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych 

 biblioteka jest usytuowana na parterze, wejście do lokalu niedostępne dla osób 

poruszających się na wózkach 

 nie ma miejsca parkingowego obok budynku 

 nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących 

 nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych 

 

3. Filia Biblioteczna Przykop 67 

 do budynku prowadzi jedno wejście 

 biblioteka mieści się na pierwszym piętrze, nie ma windy w budynku 

 biblioteka niedostępna dla osób niepełnosprawnych 

 nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących 

 obok budynku jest parking dla petentów bez wydzielonego miejsca dla osób 

niepełnosprawnych 

 nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych 

 

4. Filia Biblioteczna Rożniaty 17b 

 do budynku prowadzi dwa wejścia 

 do lokalu biblioteki prowadzi podjazd dla wózków 

  budynek jest parterowy 

 nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących 

 obok budynku jest parking bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych 

 nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych 

 

5. Filia Biblioteczna Wojków 29 

 do budynku prowadzą dwa wejścia 

 do lokalu biblioteki prowadzi podjazd dla wózków 

 nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących 

 obok budynku jest parking dla petentów bez wyznaczonego miejsca dla osób 

niepełnosprawnych 

 nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych 

 

6. Filia Biblioteczna Zarównie 43 

 do budynku prowadzi dwa wejścia 



 do lokalu biblioteki prowadzi podjazd dla wózków 

 nie ma oznaczeń i udogodnień dla osób niewidomych i słabowidzących 

 obok budynku jest możliwość zaparkowania bez wyznaczonego miejsca dla osób 

niepełnosprawnych 

 do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem 

 nie ma przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych 


