Deklaracja dostępności strony internetowej Biblioteki
Pedagogicznej w Skierniewicach
Wstęp
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 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 Biblioteki Pedagogicznej w
Skierniewicach : www.bpskierniewice.pl

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa bpskierniewice.pl 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:
• nagrania video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
• zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów
alternatywnych,
• brak możliwości regulowania wielkości czcionki,
• brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu,
•
część plików nie jest dostępna cyfrowo, dokumenty w PDF nie są dokumentami
edytowalnymi
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą do kontaktu jest Monika
Pejska, adres poczty elektronicznej sekretariat@bpskierniewice.pl. Kontaktować można się
także dzwoniąc pod numer telefonu 46 833 40 13. 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 audio
deskrypcji 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 lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu
wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
(www.rpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna
Budynek główny, ul. Batorego 64 d
Wejście do budynku jest na parterze. Obiekt nie jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.
Występującymi barierami są:
- schody prowadzące do wejścia,
- podjazd dla niepełnosprawnych ograniczony progiem na wjeździe,
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- brak pętli indukcyjnych,
- brak tablic informacyjnych,
- brak oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych oraz oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób słabo widzących,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach posiada miejsca parkingowe, bez wyznaczonych
miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckie, ul. Zwolińskiego 8d
Wejście do budynku jest na parterze. Obiekt nie jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.
Występującymi barierami są:
- schody prowadzące do wejścia,
- brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- brak pętli indukcyjnych,
- brak tablic informacyjnych
- brak oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych oraz oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób słabo widzących,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.
Możliwość zaparkowania na placu przy budynku.
Do budynku można wejść z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia Biblioteki Pedagogicznej w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5
Wejście do budynku jest na parterze. Obiekt nie jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.
Występującymi barierami są:
- schody prowadzące do wejścia
- brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- brak pętli indukcyjnych,
- brak tablic informacyjnych
- brak oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych oraz oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób słabo widzących,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.
Filia Biblioteki Pedagogicznej w Brzezinach nie posiada miejsc parkingowych.
Do budynku można wejść z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu, ul. Ułańska 2
Wejście do budynku jest na parterze. Obiekt nie jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.
Występującymi barierami są:
- schody prowadzące do wejścia
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- brak pętli indukcyjnych,
- brak tablic informacyjnych
- brak oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych oraz oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób słabo widzących,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.
Filia Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu posiada miejsca parkingowe.
Do budynku można wejść z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne:
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

