
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Wstęp Deklaracji 

Biblioteka Publiczna w Błażowej  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 serwisu internetowego www.biblioteka.blazowa.net 

Data publikacji strony 

Data publikacji strony internetowej: 22.09.2014 

Oświadczenie sporządzono dnia: 27.03.2020 

Dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.   

Kontakt: 

Email: mgbpblazowa@gmail.com 

Telefon: + 48 172297170 

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: 

- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, 

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 

- elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. 

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania 

Oświadczenie sporządzono dnia: 27.03.2020 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje na temat procedury 

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.  

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych 

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami 
dostępności. 

Zmiana rozmiaru strony 

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku 
wyświetlanej strony. 

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy: 

Firefox, Chrome, Internet Explorer: 

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok 

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok 

Opera: 

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok 

[-] aby pomniejszyć widok 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Budynek główny, ul. 3 Maja 24, 36-030 Błażowa 

Wejście do budynków jest bezpośrednio z ulicy. Obiekt nie jest przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych. 

  

Występującymi barierami są: 

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 

- brak windy, 



- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych. 

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

Pozostałe filie wiejskie znajdują się w szkołach podstawowych w Piątkowej, Futomie, 
Kąkolówce, Białce i Nowym Borku. Filie także nie posiadają udogodnień dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo.  


