
Deklaracja dostępności 

Dostępność cyfrowa 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego: 

• Telefon: +48 22 537 41 58 

• Fax: 22 621 19 68 

• E-mail: biblioteka@koszykowa.pl 

• Adres korespondencyjny: ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa 

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. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej 

strony internetowej.  

Data publikacji strony internetowej: 22.12.2016 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.05.2019 r. 

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: 

• zamieszczone na stronie publikacje w formie wideo nie posiadają napisów dla osób 

niedosłyszących; 

• nie wszystkie zdjęcia i grafiki opublikowane w treści artykułów na stronie posiadają 

opis alternatywny; 

• część plików nie jest dostępnych cyfrowo; 

• nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły; 

• brak możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone 

litery) oraz brak możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony; 

• brak możliwości wybrania wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik. 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

• na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 

przeglądarek internetowych (Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari). 

• wyszukiwarka indeksująca treści na stronie, 

• możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB. 

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-30. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą 

elektroniczną na adres: biblioteka@koszykowa.pl (dotyczy powiadomień o braku dostępności 

cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej). 
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Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 

żądania zapewnienia dostępności. 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić 

do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, 

aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na 

warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć 

skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania 

administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego 

prowadzi statutową działalność w dwóch lokalizacjach: 

1. w Warszawie przy ulicy Koszykowej 26/28: siedzibie głównej Biblioteki Publicznej 

m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego składającej się z 

kompleksu połączonych ze sobą budynków: Magazynu, Plomby, części CB, budynku 

im. Stanisławów Kierbedziów. 

2. w Warszawie przy ulicy Józefa Sułkowskiego 26: Bibliotece Publicznej m.st. 

Warszawy - oddziale Biblioteki Głównej im. Haliny Rudnickiej. 

W zakresie dostępności architektonicznej: 

1. Kompleks budynków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ulicy Koszykowej 26/28. 

Wejście główne do Biblioteki dostępne jest bezpośrednio z ulicy Koszykowej, oznaczone jako 

wejście „II” – przejście bramowe z Syrenką. Bezpośrednio przy przejściu wyznaczone są 

miejsca postojowe dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne. 

Dostępność do drzwi wejściowych jest ograniczona przez kilkustopniowe schody. Osoby 

poruszające się na wózkach inwalidzkich korzystają z wejścia w bramie wjazdowej „AI” 

dostępnego bezpośrednio z ulicy Koszykowej. Przy wejściu „AI” jest możliwość skorzystania 

z video-domofonu umożliwiającego wezwanie asystenta osoby z niepełnosprawnością lub 

pracownika informacji. Pomieszczenia czytelń skomunikowane są poprzez dwie windy 

osobowe oraz podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Cała przestrzeń dostępna czytelnikom 

została wyposażona w odpowiednią informację wizualną wskazującą kierunki przemieszczania 

się oraz przeznaczenie pomieszczeń. Na każdej kondygnacji dostępne są toalety dostosowane 

do osób z niepełnosprawnością. Wszystkie przejścia zapewniają swobodę komunikacji. Istnieje 

możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej. 

2. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - oddział Biblioteki Głównej im. Haliny 

Rudnickiej w Warszawie przy ulicy Józefa Sułkowskiego 26. 

Placówka nie spełnia minimalnych wymagań związanych z zapewnieniem dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami. 
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