
DEKLARACJA   DOSTĘPNOŚCI

1. Data publikacji strony internetowej: 08’2006r.

2. Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z  ustawą z  dn.  4  kwietnia  2019r.  o  dostępności

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niektóre pliki do

pobrania  (np.  skany,  regulaminy,  protokoły,  itp.)  dostępne są w postaci  dokumentów pdf.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

3. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia:

Ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności dokonano w dniu 2023-03-29.

4. Metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie  sporządzono  dnia  30.03.2020r.  Deklarację  sporządzono  na  podstawie

samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

● osoba do kontaktu: Anna Kapuścińska

● e-mail:   mbp@mbp-radomsko.pl  

● telefon: 44 683 23 00

● dane adresowe siedziby podmiotu publicznego:  dostępne są na stronie głównej oraz w sekcji

Kontakt

6. Procedura skargowo – wnioskowa:

Do  skarg  rozpatrywanych  w  postępowaniu  w  sprawie  zapewnienia  dostępności  cyfrowej

strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy

z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. U. z 2020r. Poz. 256).

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl

7. Dostępność architektoniczna:

Dostępność architektoniczna, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku, ul. Narutowicza 4

● Do wejścia głównego budynku prowadzą schody z podjazdem;

● Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku;

● Placówka nie posiada windy osobowej;

● Schody wewnętrzne nie są wyposażone w pochylnie;

● Obiekt nie posiada parkingu;

● Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

● Obiekt nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;

nie posiada także oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

● Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego;

mailto:mbp@mbp-radomsko.pl
http://www.rpo.gov.pl/


● Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek;

● W bramie głównej wejścia na teren biblioteki znajduje się mini pochylnia/spadek o długości

50 cm i 2 małe schodki (w dół), a w wejściu od strony parku brukowa pochylnia/wzniesienie;

● Występują różnice poziomów w obrębie kondygnacji:

- na parterze od strony wejścia do Biblioteki przy Oddziale dla dzieci – 1 stopień;

- wejście do Punktu Informatycznego na piętrze w wiatrołapie znajduje się skos;

● Ciągi komunikacyjne na parterze wykonane są z gładkich płytek, których powierzchnia

może być śliska np. w okresie zimy lub po umyciu podłogi.

Dostępność architektoniczna, Filii nr 1 MBP w Radomsku, ul. Batorego 3

● Obiekt nie posiada parkingu;

●  Pomieszczenie  Filii  znajduje  się  na  pierwszym  piętrze  budynku,  do  którego  prowadzą

schody;

● Do pomieszczenia Filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

● Filia nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;

nie posiada także oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

● Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego.

Dostępność architektoniczna, Filii nr 2 MBP w Radomsku, ul. Piastowska 10

● Obiekt nie posiada parkingu;

● Do pomieszczenia Filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

● Filia nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;

nie posiada także oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

● Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego;

● Pomieszczenie Filii znajduje się z tyłu budynku RSM, do którego prowadzą schody w dół.

Dostępność architektoniczna, Filii nr 3 MBP w Radomsku, ul. Jagiellońska 16

● Obiekt nie posiada parkingu;

● Do pomieszczenia Filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

● Filia nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;

nie posiada także oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

● Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego;

●  Pomieszczenie  Filii  znajduje  się  na  pierwszym  piętrze  budynku,  do  którego  prowadzą

schody.

Dostępność architektoniczna, Filii nr 4 MBP w Radomsku, ul. Brzeźnicka 149



● Obiekt nie posiada parkingu;

● Do pomieszczenia Filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

● Filia nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;

nie posiada także oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

● Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego;

● Pomieszczenie Filii znajduje się na parterze budynku.

8. Aplikacje mobilne: nie dotyczy


