
Deklaracja dostępności 

Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera przy ulicy Kościelnej 1  w Białogardzie zobowiązuje 
się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 
2019r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej 
https://www.biblioteka.bialogard.info/

Status pod względem zgodności z ustawą

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

Treści:

Na stronach  internetowych  znajduję  się  pliki  w  formie  skanów  dokumentów  opublikowane  w
formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w
związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu. Strony
zawierają  DOC,  XLS  z  niepoprawną  logiczną  strukturą  dokumentu  -  redaktorzy  starają  się
ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W
miarę  możliwości  będziemy  to  poprawiać,  oraz  dokładać  starań  by  nowe  dokumenty
przygotowywane  były  poprawnie.  Filmy  na  stronach  przed  wprowadzeniem  ustawy  w  życie
wykonane były beż  udogodnień  dla  osób z  niepełnosprawnościami  (brak  tekstu  -  dialogi,  brak
osoby  tłumaczącej  w  języku  migowym).  Strona  posiada  mechanizm  zmiany  czcionki  oraz
kontrastu. Na stronie funkcjonuje wyszukiwarka. 

Wyłączenia

Posiadamy dokumenty, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. W 
miarę możliwości, informację są poprawiane. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Nowak

E-mail: biblioteka@bialogard.info

Tel/Fax: (94)35 79 750 

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.



Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie 
alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie 
zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić 
najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu 
nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera przy ulicy Kościelnej 1 

Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Aby dostać się do budynku należy przejść przez parking, otworzyć ręcznie drzwi wejściowe oraz
pokonać  schody.  Budynek  jest  wielokondygnacyjny,  duża  ilość  schodów  uniemożliwia
przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
Na  terenie  budynku  istnieje  możliwość  poruszania  się  osób  niepełnosprawnych  
z  psem przewodnikiem,  oraz  skorzystania  z  tłumacza  języka  migowego  na  miejscu.  Budynek
posiada miejsca parkingowe, ale nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
W  budynku  nie  ma  oznaczeń  w  alfabecie  Braille’a  ani  oznaczeń  kontrastowych  lub  
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Izba Tradycji Regionalnej przy ulicy Plac Wolności 4-5 

Budynek częściowo dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno wejście od ulicy Plac Wolności prowadzi przez schody,
drugie od parkingu miasta i jest dostosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. 
Budynek  wielokondygnacyjny,  korytarze  i  hole  umożliwiają  komunikację  
i  swobodne  poruszanie  się  osób  niepełnosprawnych.  W budynku  znajduje  się  winda  dla  osób
niepełnosprawnych, która umożliwia poruszanie się po prawie całym budynku. Niestety winda nie
dochodzi do części piwnicznych budynku, do których prowadzą tylko schody, gdzie znajduje się
również sala wystawowa.
W  budynku  nie  ma  oznaczeń  w  alfabecie  Braille’a  ani  oznaczeń  kontrastowych  lub  
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Na  terenie  budynku  istnieje  możliwość  poruszania  się  osób  niepełnosprawnych  
z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Filia nr 2 Białogardzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Malinowskiego 6

Budynek częściowo dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek  jednokondygnacyjny.  Wejście  do  budynku  znajduje  się  na  wysokości  chodnika  i  jest
dostosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. 



W  budynku  nie  ma  oznaczeń  w  alfabecie  Braille’a  ani  oznaczeń  kontrastowych  lub  
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Na  terenie  budynku  istnieje  możliwość  poruszania  się  osób  niepełnosprawnych  
z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Budynek  nie  posiada  wyznaczonych  miejsc  parkingowych  dla  osób
niepełnosprawnych.
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