
Deklaracja dostępności 

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego                              

z siedzibą w Radawnicy 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.  

Strona internetowa: 

www.bpradawnica.naszabiblioteka.com 

Daty publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony: 2016.04.26 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016.04.26 

Status pod względem zgodności z ustawą 

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

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Strona internetowa jest wykonana w technologii PHP i MySQL. 

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami                         

w nagłówku strony: 

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, 

- podwyższony kontrast. 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 

przeglądarek i za pomocą samej myszki. 

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania 

wpływał na dobrą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. 

Stosujemy akapity, wyróżnienia.  

Część dokumentów na stronie internetowej jest w formie skanów. 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Deklarację sporządzono dnia: 25.02.2021 r.  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez 

podmiot publiczny.  

 



Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą do kontaktu jest Pani Dorota Nowakowska,                                                                           

e-mail: biblioteka@gminazlotow.pl  

Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: 67 263 13 29.  

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej 

oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.  

Informacje o procedurze 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej 

strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także 

zażądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, 

na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie 

zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane 

osobowe zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub 

aplikację 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 może złożyć 

skargę w sprawie zapewniania 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.  

Dostępność architektoniczna 

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą 

w Radawnicy, Radawnica, ul. Szkolna 2, 77-400 Złotów. 

mailto:biblioteka@gminazlotow.pl


Budynek, w którym mieści się biblioteka to Szkoła Podstawowa im. Jana 

Brzechwy w Radawnicy.  

Budynek szkoły jest ogrodzony z bramą i furtką z domofonem i dzwonkiem do 

biblioteki.  

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.  

Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego 

dla osób niewidzących lub słabowidzących.  

Wejście do biblioteki prowadzi przez główne wejście do szkoły.  

Do wejścia prowadzą schody, przy których jest podjazd dla wózków.  

W wewnątrz budynku jest winda, obsługiwana przez pracownika szkoły.  

Na parterze szkoły mieści się toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo, po 

lewej stronie od wejścia, z której można skorzystać za zgodą pracownika szkoły. 

 Biblioteka mieści się na drugim piętrze.  

Aby dotrzeć do biblioteki, należy wejść do szkoły i na korytarzu z lewej strony jest 

tablica informacyjna, która informuje, gdzie mieści się biblioteka.  

Na pierwszym piętrze na korytarzu jest kolejna tablica informująca, w którą 

stronę należy się udać do biblioteki.  

Wejścia do wypożyczalni i czytelni nie mają progów. Korytarze i drzwi 

umożliwiają wjazd wózkiem.  

Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń 

bibliotecznych.  

W bibliotece nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do 

obsługi osób słabosłyszących.  

Brak oznaczeń w alfabecie Braille,a, brak oznaczeń kontrastowych udogodnień                     

w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące lub 

w druku powiększonym dla osób słabowidzących.  

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.  

Do pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem.  



Czytelnikom niepełnosprawnym, starszym, przewekle chorym lub będącym                      

w chwilowej niedyspozycji biblioteka dostarcza książki do domu.  

Do dyspozycji czytelników na miejscu w bibliotece dostępne są lupy 

Magnifier/Lupa 75 MM 5xZOOM ułatwiające osobom słabo widzącym dostęp do 

materiałów drukowanych.  

Filia Biblioteczna w Kleszczynie, Kleszczyna 98, 77-400 Złotów 

Filia mieści się w budynku Ośrodka Zdrowia na pierwszym piętrze.  

W budynku nie ma windy wewnętrznej ani zewnętrznej.  

Wejście do Filii jest usytuowane z boku budynku i prowadzi do niego jeden 

stopień schodka. Przy barierce przed wejściem zainstalowany jest dzwonek, 

którym osoba z niepełnosprawnością przywoła bibliotekarza.  

Do pomieszczeń bibliotecznych prowadzą schody.  

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową.  

Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego 

dla osób niewidzących lub słabowidzących.  

Wewnątrz biblioteki nie ma progów pomiędzy korytarzem a pomieszczeniami. 

Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń 

bibliotecznych.  

W bibliotece nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do 

obsługi osób słabosłyszących.  

Brak oznaczeń w alfabecie Braille,a, brak oznaczeń kontrastowych udogodnień                     

w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące lub 

w druku powiększonym dla osób słabowidzących.  

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.  

Do pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem.  

Czytelnikom niepełnosprawnym, starszym, przewekle chorym lub będącym                      

w chwilowej niedyspozycji biblioteka dostarcza książki do domu. 

 

 



Filia Biblioteczna w Świętej, Święta 40, 77-400 Złotów 

Filia mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej. 

 Budynek szkoły jest ogrodzony, jest brama i dwie wejściowe furtki.  

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.  

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których jest podjazd dla wózków                   

z małymi uskokami.  

W budynku nie ma windy wewnętrznej ani zewnętrznej.  

Wejście do biblioteki prowadzi przez główne wejście do szkoły.  

Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze.  

Do pomieszczeń bibliotecznych prowadzą schody.  

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową.  

Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego 

dla osób niewidzących lub słabowidzących.  

Wewnątrz biblioteki nie ma progów pomiędzy korytarzem a pomieszczeniami. 

Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń 

bibliotecznych.  

W bibliotece nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do 

obsługi osób słabosłyszących.  

Brak oznaczeń w alfabecie Braille,a, brak oznaczeń kontrastowych udogodnień                    

w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące lub 

w druku powiększonym dla osób słabowidzących.  

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.  

Do pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem.  

Czytelnikom niepełnosprawnym, starszym, przewekle chorym lub będącym                    

w chwilowej niedyspozycji biblioteka dostarcza książki do domu. 

 

 

 


