
 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE 

PUBLICZNEJ IM. TOMASZA ZAMOYSKIEGO   

W TOMASZOWIE LUBELSKIM 

 

 

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie 

Lubelskim 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 strony internetowej:    

 http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/ 

 

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego  

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie 

Lubelskim, 22- 600 Tomaszów Lubelski,  ul. Zamojska 2 

Tel. i Faks.: 84 664 30 53 

 E-mail:  mbp.biblioteka@tomaszow-lubelski.com.pl 

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą kontaktową jest Jacek Pawłucki, email. mbp.biblioteka@tomaszow-

lubelski.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 

84 664 30 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji 

niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.  
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Status pod względem zgodności  

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: 

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 

 część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one 

charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących 

zadań, 

 strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów 

bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury, lub PDF są skanami 

dokumentów, 

 filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności 

cyfrowej, 

 

 

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 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.  

 



Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:  

https://www.rpo.gov.pl/  

 

 

Dostępność architektoniczna  

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie 

Lubelskim posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne 

do budynku ma podest dla osób niepełnosprawnych. Schody wewnątrz i na 

zewnątrz budynku oklejone są w taśmami ostrzegawczymi koloru czarno-żółtego. 

W budynku na parterze i II piętrze usytułowane są toalety dla niepełnosprawnych. 

Na parterze znajduje się wejście do windy, która umożliwia dotarcie do 

poszczególnych pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ulicy Zamojskiej 

2. Niepełnosprawni mogą zwrócić się do każdego pracownika Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim 

znajdującego się na parterze budynku (Oddział dla Dzieci i Młodzieży) z prośbą 

o informację lub pomoc, oraz skorzystać ze stanowiska komputerowego 

dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W bibliotece nie ma pętli 

indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń w 

powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i 

psem przewodnikiem.  

Przed budynkiem oraz na placu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza 

Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Zamojskiej 2 funkcjonuje 

parking, przeznaczony dla pracowników i interesantów z miejscami 

wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. 

Filia Nr1 ul. Lwowska 120 się na I piętrze. Budynek nie przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych. 

 Występującymi barierami są: 

- schody, 

- brak windy, 

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych, 

- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych, 

- brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej. 

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń  

alfabetem Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku 

dla osób niewidomych i słabowidzących.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i 

psem przewodnikiem.  

https://www.rpo.gov.pl/


 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:  

Miejska Biblioteka Publiczna Im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie 

Lubelskim nie posiada tłumacza języka migowego. 

 

 

 

 

Informacje uzupełniające  

Data publikacji strony internetowej:   

http://mbp.tomaszow-lubelski.com.pl/ 23.01.2013r.    

Data ostatniej aktualizacji: 16 września 2020 r. 

 

  

Skróty klawiszowe:  

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów 

klawiaturowych. 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 

  

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 16 września 2020r .  

 

 

Metoda przygotowania oświadczenia:  

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez 

podmiot publiczny.  
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