Deklaracja Dostępności
Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce 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 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce.
Data publikacji strony internetowej: 2012-02-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-0808.
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.
Niezgodności:






Brak audiodeskrypcji
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury nie mogą poruszać się po serwisie
za pomocą klawisza Tab.
Brak funkcji „fokus”, czyli domyślnego oznaczenia aktywnego linka czy pola
formularza.
Zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają alternatywnych opisów.
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu
publicznego.
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony osobom niepełnosprawnym zainstalowaliśmy
specjalną wtyczkę o nazwie One Click Accessibility. Dzięki wtyczce, użytkownicy mogą:






zwiększyć tekst na stronie
przełączyć całą stronę na tryb skali szarości
podwyższyć kontrast
włączyć jasne tło
włączyć funkcję podkreślenia linków

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Karolina Kurowska, k.kurowska@zielonka.pl. Kontaktować można się także
dzwoniąc na numer telefonu 7810358. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak 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.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich : https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna
Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce ul. Długa 18 bl. 14




Biblioteka znajduje się na parterze bloku, na jednym poziomie. Wejście jest
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W Bibliotece znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Umożliwiamy wstęp osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.

Filia Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce ul. Przemysłowa 4A



Biblioteka znajduje się na parterze bloku, na jednym poziomie. Wejście jest
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Umożliwiamy wstęp osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.

Filia Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce ul. 11-go listopada 33



Biblioteka zajmuje odrębny budynek jednopoziomowy. Wejście jest dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Umożliwiamy wstęp osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.

Filia Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce ul. Wyszyńskiego 7



Biblioteka zajmuje część odrębnego budynku jednopoziomowego. Wejście nie jest
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (przed drzwiami jest schodek)
Umożliwiamy wstęp osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.

Aktualnie trwają prace nad wdrożeniem dodatkowych elementów poprawiających dostęp
osobom z niepełnosprawnościami.

