
Deklaracja dostępności  

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy 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 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy (http://www.biblioteka.rozprza.pl). 

Data publikacji strony internetowej: 07.10.2015.  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.05.2020.  

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 wyłączeń wymienionych poniżej:  

• niektóre zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają 

opisów alternatywnych,  

• nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,  

• niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.  

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

• możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie 

• możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem 

• możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza 

TAB 

• możliwość podkreślenia linków 

 Skróty klawiaturowe: na stronie internetowej można używać standardowych skrótów 

klawiaturowych przeglądarki.  

Deklarację sporządzono: 14.09.2020.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Osobą do kontaktu jest Adam Fidala, adres poczty elektronicznej: gbp@rozprza.pl. 

Kontaktować się można także dzwoniąc na nr telefonu 44 7557022. Tą samą drogą 

można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi 

na brak zapewnienia dostępności.  

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 
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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 skargę można przesłać także do 

Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich  
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Informacja o dostępności architektonicznej: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy,  

ul. Kościuszki 6, 97-340 Rozprza 

(siedziba Biblioteki Głównej) 

• Budynek Biblioteki położony w centrum Rozprzy w niewielkiej odległości od 

głównych ciągów komunikacyjnych oraz tras przelotowych. 

• Budynek jednopiętrowy. Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno od strony ul. 

Kościuszki (główne) oraz od strony placu parkingowego, które jest dostosowane 

dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

• Każda przestrzeń w siedzibie Biblioteki Głównej jest pozbawiona barier 

architektonicznych. 

• Pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, osób z dysfunkcjami wzroku (oznaczenia w alfabecie Braille’a lub w 

druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących). 

• Budynek posiada platformę schodową przystosowaną do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 

• Na parterze budynku znajdują się: wypożyczalnia, czytelnia, pomieszczenia 

administracyjne oraz toalety (w tym jedna dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych). 

• Na I piętrze budynku znajdują się: sala wielofunkcyjna, pracownia artystyczna, 

świetlica, pomieszczenia administracyjne oraz toalety (w tym jedna dostosowana 

do potrzeb osób niepełnosprawnych). 

• Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz 

psem przewodnikiem. 

• Przy budynku Biblioteki jest pięć miejsc postojowych. Najbliższy parking dla 

samochodów osobowych znajduje się na Rynku Piastowskim (centrum Rozprzy) 

w odległości ok. 150 m. 

• Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. 

• Pracownicy pierwszego kontaktu są przygotowani do obsługi klienta ze 

szczególnymi potrzebami. 

Filia w Lubieniu, Lubień 52, 97-340 Rozprza;  Filia w Mierzynie, Mierzyn 146, 97-340 

Rozprza; Filia w Milejowie, Milejów, ul. Kościuszki 35, 97-340 Rozprza; Filia w 

Niechcicach, Niechcice, ul. Piotrkowska 3, 97-340 Rozprza.  

Lokale, w których znajdują się siedziby filii bibliotecznych są administrowane i 

zarządzane przez właścicieli nieruchomości, na podstawie umów najmu bądź 

użyczenia. W większości mają osobne wejścia do budynku (oprócz Filii w 

Niechcicach). Wymienione placówki nie posiadają węzła sanitarnego dostosowanego 

dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wprowadzenia do nich psa 

przewodnika oraz asystenta osoby niewidomej. 


