
MlNlsTERsTWo FUNDUSzY l PoLlTYKl REG|oNALNEJ
ul. Wspólna T4. aa*92(l

'Warszawa,

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Miejska i Powiatowa BibIioteka Publiczna im, Józefa
lgnacego Kraszewskiego w Bełchatowie, ul, Kościuszki
m9,97-400 Bełchatów

Rapoń o stanie
zapewniania dostępności

podmiotu publicznego

Pońal sprawozdawczy GUS
pońal.stał"gov,pl

tJrząd Statystyczny
ul, St. Leszczyńskiego 48
20-06B Lublin

Numer identyfikacyjny
REGoN 59027861 700000

Stan w dniu 01.01,2021 r Terrnin przekazanial
do 31.03,2021 r.

Obowiązek Przekazania danych wynika z ań. 1't ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potr-zebami
{Dz.U.2019 poz. 1696, z późn, zm,),

Dane kontaktowe

E-mail sekreiariatu podmiotil sekretariat@bibl ioteka, belchatow" pl

E-mail kontaktowy osoby, która
wypełniła formuiarz

e,trzmiel@biblioteka, beichatow, pl

Telefon kontaktowy 446322871

Data 2021-a3-21

Miejscowośc Bełchatów

Lokalizacja siedziby podmiotu

Wojewodztwo WOJ. ŁoDZKlE
Powiat powiat bełchatowski

Gmina Bełchatów (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia rapońu o stanie dostępności na podstawie ań. 1,! ust. 4. ustawy o zapel,ynianiu
dostępności osobom ze szczególnyrni potrzebami (UzD) do

t ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

IX ] 2) wojewody

t ] 3) nie dotyczy

W przypadku wskazania odpowiedzi ,,nie dotyczy" prosimy o podanie wyjaśnień

Dział 1. architektoniczna
Liczba budynków, w których podrniot prowadzi podstawową działalność i/lub
obsługę interesantów:

5

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tyeh budynkach} wolne od barier
poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ ]TAK
IX ] NlE

t ] W części budynków tak, w części
nie

W przypadku odpowiedzi ,,W części budynków tak, w części nie" - prosimy o
podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i

pionowe przestrzenie komunikacyjne:

2. Czy podmiot za§toso\ryał w tym budynku (tych budynkach} rozwiązania
architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia,
które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem

I jTAK

IX ] NlE

t1
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pomie§z§zeń technicznych? W części budynków tak, w części
nie

W przypadku odpowiedzi ,,W części budynków tak, w części nie" - prosimy o
podanie liczby budynków, rv których podmiot umozliwia dostęp do wszystkich
pomieszczeń, z wyłączeniern pomieszczeń technicznych:

3. Czy podmiot zapewnia w tyrn budynku (tych budynkach} informację na
ternat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub
głosowy?

[ ]TAK
IX ] NlE

I 1 W części budynków tak, w części
nie

W płzypadku odpowiedzi ,,W części buclynków tak, w części nie" - prosimy o
p*danie liczby budynków, w ktorych podmiot zapewnia inforrnację na temat
rozkładu ponrieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

4. Cny podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku
{tych budynków} osobie korzystająeej z psa asystującego?

X]TAK

] NlE

] W części budynków tak, w części
nie

W przypadku wskazania odpowiedzi ,,W części budynków tak, w części nie" *
prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie
korzystającej z psa asystującego:

5. Czy podnriot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków)
osobom ze szczególnyrni potrzebami możliwośc ewakuacji lub uratowania w
inny sposób?

I ]TAK
IX ] NlE

t ] W części budynków tak, w części
nie

\,ł/ pzypadku odpowiedzi ,,W części budynków tak, w części nie" - prosimy o
podanie ticzby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi
potrzeŁlarni mozliwaść ewakuacji lt-tb uratowania w inny sposób:

Komentarze i uwaEi dotyczące dostępności architektonicznej
Proszę zamieśció tu sławny opis dostępnosci architektanicznej, wykraczający poza
infarnacje ujęte powyżej- opls fen będzie stanowic część rapołtu, ktary są
Fańsłtry* zabawiązani opublikowac na swojej stronie podmiatowej Biuletyntt
lnfarma$i Publicznej, a w przypadku braku strony podłniotowej Biuletynu
lnfarmacji Fttblicznej * na swojej sfronle internetawej

W Bibliotece głównej przed wejściem dg
budynku znajduje się podjazd dla osób
poruszających się na wózku inwalidzkim. W
budynku znajduje się toaleta dla osób
niepełnosprawnych, Frzed budynkiem
wyznaczono 7 miejsc parkingowych
oznaczonych kolorem niebieskim (parking
śródmiejski - 6 nriejsc parkingowych i

bezpośrednio przed budynkiem - 1 miejsce
parkingowe).

Dział 2, Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziaie odnoszą się do zgodności z ustawąz dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i

aPlikacji mobilnych podmiotow publicznych (Dz,U,20'lg poz, 848). zwaną UdC, w związkuzart.2orazań" 6 pkt 2 ustawy UzD,

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostępnianych aplikacji mobilnyeh, dla których podmiot
posiada deklarac!ę dostępności

Liczba stron 2

Liczba aplikacji 0

§trony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

§trona ż



Lp. lD al ly-ur! lD ally_status lD a'| 1 y-data-sporzadzenie

001 www. biblioteka, belchatorł.pl [ ] Zgodna

IX ] Częściowo zgodna

[ ] Niezgodna

2021-03-31

002 tvww. bip, bibl ioteka. be|chatow. p [ ] Zgodna

IX ] Częściowo zgodna

I j Niezgodna

zan-B3-31

2. Liczba prowadzonych stron lnternetowych i

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot
nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron;

Liczba aplikacji:

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deki aracji dostępności:

Lp. Adres strony internetowej Zgodność z UdC

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dła których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Lp. Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej
pobrania

Zgodność z UdC

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
(praszę zamieścić tu słowny opls dosfępn ości cyfrowej,
wykraczający paza informacje ujęte pawyżej- opls ten będzie
słanowic część raporlu, ktory są Państwa zobowiązani
o p u b l i kow a ć n a swojej stro n i e pod m i otrłw ej B i u l ety n u l nfo rm a cj i
Publicznej, a w przypadku braku strany podmiatowej Biuletynu
lnfarmacji Publicznej - na swajej stronie internetawej)

Strona www,biblioteka,belchatow.pl oraz
www.bip.biblioteka.belchatow,pl posiadają ułatwienia dla osób
niepełnosprawnych tj,: system nagłówkow i tytułów, pzejrzystą
i intuicyjną nawigację, kontekstowy cel linku, tekst w postaci
grafiki za pośrednictwem banerów odsyłających do
odpowiednich treści, zawijanie tekstu, respon§y}vnośc strony,
skróty w postaci banerow, menr-i i treści da waznych spraw dla
uzytkownikow, system załączników zawierających pliki z
rozszerzeniami .pdf, mozliwość powiększenia strony za
pomocą skrótów klawiszy, rnoziiwość wybrania stylu o
podwyzszonym kontraście oraz wielkości czcionki na stronie,
ponadto stro n a l.vyrw, bi bl ioteka. belch atow, pi posiada
częściowo zastosowanie alternatywnych tekstćw dta grafik i

zdjęć,

Dział 3. Dostępnośó informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
(praszę zaznaczyć jedną odpowiedż dta każdego sposobu/śradkawymienionego w podpunktach a-h)

a. Kontakt telefoniczny IX]TAK
[ ]NlE

b. Kontakt korespondencyjny IX]TAK
[ ]NlE

c. przesyłanie wiadomości tekstowych, w łym z wykozystaniem wiadomości sl\łs,
lt4 M S iub komun ikatorow internetowych

IX] TAK

I ]NlE
d, Komunikacja audiowizuaina, w tym z wykorzystaniern komunikatorów [ ]TAK

Strona 3



internetowych IX j NlE

§, Przg§yłanie faksótv IX]TAK
l ]NlE

f, llfykł:rzystanie tłułtacza języka migowego przez strony internetowe illub
aplikacje (tłumaczenie online)

[ ]TAK

IX]NlE
g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty [ ]TAK

IX ] NlE

W przypadkil zaznaczenia odpowiedzi ,TAK" - prosimy określic w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego:

] od razu

] w ciągu 1 dnia roboczego

] w ciągu 2-3 dni rolroczych

] powyzej 3 dni roboczych

h, Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ ]TAK
IX ] NlE

pcdczerwień {lR}, systerny Bluetooth?

2. czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób
słabosĘszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na

[ ]TAK
IX]NiE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie liczby
posiadanych urządzeń lub środkow technicznych do obsługi osób słabosłyszących:

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
{łiczba ta powinna byc zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziate 2)

ż

3. §zy padrniot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych} infornnację o zakresie swojej
działa|ności {głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
{zaznaczyć jedną odpowiedż dla każdego sposobulśrodka wymienionego w padpunktach a_c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ ]TAK
IX ] NlE

[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi 'Na części stron tak, na części nie" - prosimy o podanie
liczby strołr, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności
w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

b. nagrania treści tlv polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [ ]TAK
IX l NlE

[ ] Na części stron tak, na części nie

iAi przypadku odpowiedzi ,,Na części stron tak, na częsci nie" - prosimy o podanie
liczby stron, na ktorych podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności
w postaci nagrania treści w polskim języku rnigowym,

c, inforrnac.li w tekśeie łatwym do czfiania (ETR)? [ ]TAK
IX]NlE
[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi ,,Na części stron tak, na części nie" - prosimy o podanie
iiczby stron, rra których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności
w postaci inforrnacji w tekście łatwym do czytania:

ShT:ła 4



4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym - tj. od 20,09.2019 r.

do 01.01,2021 r. - na wniosek osoby ze szczególnynri potrzebami możliwość
komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
( p ro szę zaznaczyc jed n ą od powiedź)

[ ]TAK
IX]NllE

W przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prasimy o podanie poniżejdadatkowyc h i nformacii :

Liczba wniosków * ogółem:

Nazwy uzytych fornr komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby
uzyć kazdej z tych form:
(wpisac słownie np, alfabet Larma - 1 raz, druk w alfabecie Braille'a - 3 razy)

Dział 4.Informacja o dostępie alternatywnym

od do okresu sprawozd od 20.09,20,19 r, do al.al.2a21 r

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
postaci wsparcia innej osoby?
(proszę zazn aczyc jed n ą od pow i ed ź.)

[ ]TAK
IX ] NlE

W przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy a podanie poniżej dodatkowych infarmacji:
Liczba przypadków zastosowania dostepu alternatywnego w postaci wsparcia innej
osoby:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

2, Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii?
{pro szę za zn aczyc j ed ną od pawied ź)

t jTAK

IX]NlE

W pnypadku odpowiedzi ,,TAK'- prosimy a podanie paniżej dod atkawch informacji :

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia
technologicznego:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatyrłłnego

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
postaei zrnian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
( p roszę zazn aczy ć j ed ną od paw ied ź)

[ ]TAK
IX ] NlE

|lY przypadku adpowiedzi ,,TAK" - prosimy o padanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w
organizacji funkcjonowania podmiotu:

Uzasadnienie zastosowania tegcl rodzaju dostępu alternatywnego

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
sposób inny niż wymienione wyżej?
(praszę zaznaczyć jed ną od powiedź)

[ ]TAK
IX } NlE

W przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie po n i żej d od atk owyc h i nform a cj i :

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niz
wymienione wyzej:

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatyrninego w sposób inny niz
wymienione wyzej:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
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