
Strona 1

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Im. J.G Pawlokowskiego w Przemyślu

Numer identyfikacyjny REGON

00000001057309

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
przemysl@pbw.org.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
przemysl@pbw.org.pl

Telefon kontaktowy
166784942

Data
2021-03-30

Miejscowość
Przemyśl

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo

WOJ. PODKARPACKIE

Powiat
Powiat m. Przemyśl

Gmina 
M. Przemyśl (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: 

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie 
komunikacyjne ?
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[ X ] NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub 
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych?

[ X ] TAK

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

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa 
asystującego? 

[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość 
ewakuacji lub uratowania w inny sposób? 

[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Budynek jest dwukondygnacyjny i częściowo jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Przy budynku 
znajduje się jedno wydzielone i oznaczone miejsce postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wejście pozbawione jest 
barier architektonicznych. Dźwig platformowy oraz wolne od barier architektonicznych przestrzenie i korytarze umożliwiają 
dostęp i wstęp do wszystkich pomieszczeń Biblioteki, poza częścią pomieszczeń technicznych. W budynku nie ma oznaczeń w 
alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych/słabowidzących, brak jest również oznaczeń 
kontrastowych dla schodów, ścian i podłóg. W zakresie ewakuacji w budynku zainstalowano urządzenia przeciwpożarowe i 
gaśnice, jednak obiekt nie jest wyposażony w  dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej, nie ma oznaczeń dla osób 
niewidomych/słabowidzących, brak również ewakuacyjnych transporterów schodowych. Droga ewakuacji oznaczona jest jedynie 
w sposób wizualny (kontrastowe strzałki).

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada 
deklarację dostępności
Liczba stron: 2

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności 

ID a11y-url https://przemysl.pbw.org.pl/

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-12-02

ID a11y-url https://przemysl.pbw.org.pl/bip/bip-pl-4,105/strona-glowna,9872



Strona 3

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-12-02

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada 
deklaracji dostępności
Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 1

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

Adres strony internetowej https://elearning.pbw.org.pl/

Zgodność z UdC [ X ] Zgodna

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

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do 
jej pobrania e-Biblioteki Pedagogiczne https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.prolib.pbp

Zgodność z UdC [ X ] Zgodna

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Pomimo starań redaktorów serwisu mogą zdarzyć się następujące sytuacje: 
Nieliczne pliki PDF i WORD nie są sformatowane zgodnie ze standardami dostępności. Pewne materiały graficzne (zdjęcia, 
plakaty, itp.) nie mają w pełni dokładnych opisów alternatywnych. Nieliczne multimedia (filmy, animacje, nagrania) zamieszczone 
w serwisie mogą również nie posiadać lektora, transkrypcji czy innych wymaganych elementów. Pojedyncze dokumenty 
zamieszczone w formie skanu nie posiadają odpowiedników w formie dostępnej. Sporadycznie cel linku nie jest odpowiednio 
określony. Strony i aplikacja na których biblioteka nie posiadają deklaracji dostępności wymienione w punkcie drugim działu 
drugiego są autorstwa firm zewnętrznych na których poza nimi nikt nie ma bezpośredniej możliwości zamieszczenie takich 
deklaracji.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych 
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości 
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów 
[ X ] NIE
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internetowych
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub 
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle 
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? 

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 
3

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej 
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: 
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze 
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? 

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:
60

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Z powodu istniejących barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych zastosowano dostęp alternatywny w postaci:
•	odczytania na głos fragmentów oświadczenia przy zapisie do Biblioteki osobom słabowidzącym (brak okularów, lupy)
•	wyjaśnienia, przetłumaczenia na prosty język wszelkich zagadnień związanych z samodzielną obsługą konta bibliotecznego
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•	asysty pracownika w dostępie i poruszaniu się po budynku, a w szczególności przy korzystaniu z dźwigu platformowego (dla 
przejazdu wymaga ciągłego naciskania przycisku)
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby jest przybliżona, z uwagi na brak 
prowadzonych statystyk w tym zakresie

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w 
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? 

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:
80

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Ze względu na ograniczenia w zakresie możliwości osobistego i samodzielnego załatwienia sprawy przez czytelnika, możliwa 
jest realizacja wszystkich usług bibliotecznych poprzez katalog on-line (Integro) i            e-usługi. Zaznaczyć należy, że te 
udogodnienia  nie są dedykowane tylko grupie osób ze szczególnymi potrzebami, ponieważ zastosowane rozwiązania 
projektowania uniwersalnego służą wszystkim użytkownikom biblioteki.
Szerzej o projekcie "Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne" - link do deklaracji dostępności  
Wsparcie technologiczne w dostępności do usług miało zastosowanie  poprzez: kontakt telefoniczny,               e-mailowy, czat - 
co zapewniło komunikację dwustronną, czyli możliwość udzielenia odpowiedzi także w postaci głosowej i  elektronicznej.
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego jest przybliżona, z uwagi na 
brak prowadzonych statystyk w tym zakresie.

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji 
funkcjonowania podmiotu? 

[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE
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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Im. J.G Pawlokowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu

Numer identyfikacyjny REGON

00000001057309

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
jaroslaw@pbw.org.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
przemysl@pbw.org.pl

Telefon kontaktowy
166784942

Data
2021-03-30

Miejscowość
Jarosław

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo

WOJ. PODKARPACKIE

Powiat
Powiat jarosławski

Gmina 
Jarosław (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: 

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie 
komunikacyjne ?
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[ X ] NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub 
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych?

[ X ] NIE

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

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa 
asystującego? 

[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość 
ewakuacji lub uratowania w inny sposób? 

[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Budynek biblioteki nie jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście do budynku odbywa się po 
schodach (6 stopni), przeszkodą też jest wysoki próg (11 cm). Brak możliwości wjazdu wózkiem dla niepełnosprawnych w 
dalszej części klatki schodowej (24 stopnie). Biblioteka nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.  W budynku nie ma 
oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W zakresie 
ewakuacji budynek nie jest wyposażony w dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej, nie ma też oznaczeń dla osób 
niewidomych /słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym/przewodnikiem.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada 
deklarację dostępności
Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada 
deklaracji dostępności
Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
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Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Pomimo starań redaktorów serwisu mogą zdarzyć się następujące sytuacje: 
Nieliczne pliki PDF i WORD nie są sformatowane zgodnie ze standardami dostępności. Pewne materiały graficzne (zdjęcia, 
plakaty, itp.) nie mają w pełni dokładnych opisów alternatywnych. Nieliczne multimedia (filmy, animacje, nagrania) zamieszczone 
w serwisie mogą również nie posiadać lektora, transkrypcji czy innych wymaganych elementów. Pojedyncze dokumenty 
zamieszczone w formie skanu nie posiadają odpowiedników w formie dostępnej. Sporadycznie cel linku nie jest odpowiednio 
określony. Biblioteka dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawione i dostępne cyfrowo dla jak 
najszerszego grona odbiorców. Zależy nam aby serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści 
internetowych (WCAG 2.1 AA).

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych 
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości 
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów 
internetowych [ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub 
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle 
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? 

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 
0

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej 
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: 
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?



Strona 4

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze 
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? 

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:
50

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Pomoc osobom starszym i słabowidzącym przy korzystaniu z katalogu Integro. Pracownik wyjaśnia i tłumaczy na prosty język 
wszelkie zagadnienia związane z samodzielną obsługą konta bibliotecznego. Pomaga w znalezieniu właściwego pomieszczenia 
oraz asystuje przy pokonywaniu barier architektonicznych (schody, progi).

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w 
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? 

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:
50

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Dzięki  udziałowi w projekcie „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” czytelnik może zapisać się do biblioteki  za 
pośrednictwem profilu zaufanego. Wykorzystując katalog on-line ma możliwość  zamawiania książek, skanów, kserokopii 
poszukiwanych  dokumentów. Dzięki usłudze wypożyczenia zdalnego książka lub kserokopia  zostanie dostarczona czytelnikowi 
pod wskazany adres.

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji 
funkcjonowania podmiotu? 

[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE
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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Im. J.G Pawlokowskiego w Przemyślu Filia w Lubaczowie

Numer identyfikacyjny REGON

00000001057309

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
lubaczow@pbw.org.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
przemysl@pbw.org.pl

Telefon kontaktowy
166784942

Data
2021-03-30

Miejscowość
Lubaczów

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo

WOJ. PODKARPACKIE

Powiat
Powiat lubaczowski

Gmina 
Lubaczów (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: 

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie 
komunikacyjne ?
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[ X ] NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub 
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych?

[ X ] NIE

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

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa 
asystującego? 

[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość 
ewakuacji lub uratowania w inny sposób? 

[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
W budynku biblioteki brak jest rozwiązań dostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Biblioteka posiada dwa 
wejścia, oba poprzedzone są schodami, a tylko jedne posiadają  poręcze. Brak jest również pochylni dla wózków. 
Pomieszczenia do obsługi Użytkowników (Wypożyczalnia, Czytelnia, Katalog, ICIM) znajdują się na parterze.  Od strony wejścia 
głównego znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem pomieszczeń,  nie ma informacji w alfabecie Braille'a i oznaczeń w 
druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. Drzwi i korytarze 
mają odpowiednią szerokość, ściany kontrastują kolorystycznie z podłogą. Do budynku można wejść z psem asystującym/
przewodnikiem. W zakresie ewakuacji budynek nie jest wyposażony w dźwiękowy system sygnalizacji pożarowej, nie ma też 
oznaczeń dla osób niewidomych/słabowidzących.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada 
deklarację dostępności
Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada 
deklaracji dostępności
Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0
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Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

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

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Pomimo starań redaktorów serwisu mogą zdarzyć się następujące sytuacje: 
Nieliczne pliki PDF i WORD nie są sformatowane zgodnie ze standardami dostępności. Pewne materiały graficzne (zdjęcia, 
plakaty, itp.) nie mają w pełni dokładnych opisów alternatywnych. Nieliczne multimedia (filmy, animacje, nagrania) zamieszczone 
w serwisie mogą również nie posiadać lektora, transkrypcji czy innych wymaganych elementów. Pojedyncze dokumenty 
zamieszczone w formie skanu nie posiadają odpowiedników w formie dostępnej. Sporadycznie cel linku nie jest odpowiednio 
określony. Biblioteka dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawione i dostępne cyfrowo dla jak 
najszerszego grona odbiorców. Zależy nam aby serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści 
internetowych (WCAG 2.1 AA).

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych 
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości 
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów 
internetowych [ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub 
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle 
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? 

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 
0

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej 
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: 
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a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze 
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? 

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:
5

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Osoby, które potrzebują pomocy w dostępie do usług biblioteki, otrzymają  wsparcie pracownika. Dotyczy to m.in. pomocy w 
odczytaniu drobnego druku przy zapisie lub napisów na tablicy informacyjnej.  Pracownik wyjaśnia i tłumaczy na prosty język 
wszelkie zagadnienia związane z samodzielną obsługą konta bibliotecznego. Pomaga w znalezieniu właściwego pomieszczenia 
oraz asystuje przy pokonywaniu barier architektonicznych (schody, progi).

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w 
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? 

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:
10

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Osoby, które nie maja możliwości przyjścia do biblioteki mogą zamawiać potrzebne pozycje za pośrednictwem katalogu on-line. 
Dostępna jest również możliwość zamawiania książek z dostawą pod wskazany adres za pośrednictwem kuriera.

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji 
funkcjonowania podmiotu? 

[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] TAK
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W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:
15

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:
Użytkownik może w sposób inny niż za pośrednictwem katalogu poprosić o wyszukanie interesujących go pozycji książkowych, 
np. poprzez kontakt telefoniczny, e-milowy lub inny komunikator.

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
brak uzasadnienia
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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Im. J.G Pawlokowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku

Numer identyfikacyjny REGON

00000001057309

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
przeworsk@pbw.org.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
przemysl@pbw.org.pl

Telefon kontaktowy
166784942

Data
2021-03-30

Miejscowość
Przeworsk

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo

WOJ. PODKARPACKIE

Powiat
Powiat przeworski

Gmina 
Przeworsk (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: 

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1

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



Strona 2

[ X ] NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub 
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych?

[ X ] NIE

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

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa 
asystującego? 

[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość 
ewakuacji lub uratowania w inny sposób? 

[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Wejście do biblioteki, jak i wnętrze budynku nie są wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Budynek biblioteki 
jest dwukondygnacyjny. Czytelnicy są obsługiwani na poziomie      I piętra. Podejście do strefy obsługi czytelników nie jest 
dostosowane dla osób z dysfunkcją ruchu, gdyż                   w wymagane jest pokonanie schodów trzykrotnie łamanych (4+10+7 
stopni). Klatka schodowa wyposażona jest w poręcze jednostronne, w części środkowej poręcz dwustronna. Korytarz jest 
przestronny, o ścianach    i podłodze odpowiednio skontrastowanych. Drzwi wejściowe do agend bibliotecznych znajdujących 
się po obu stronach korytarza są przeszklone, dzielone kontrastowymi elementami metalowymi, z progiem             o wysokości 
1,5 cm (metalowa listwa). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób 
niewidomych i słabowidzących. W zakresie ewakuacji  budynek nie jest wyposażony w dźwiękowy system sygnalizacji 
pożarowej, nie ma też oznaczeń d

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada 
deklarację dostępności
Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada 
deklaracji dostępności
Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0
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Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

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

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Materiały informacyjne przygotowywane w filii i zamieszczane na stronie internetowej https://przemysl.pbw.org.pl częściowo 
zgodne były z ustawą o dostępności cyfrowej. Większość dokumentów tekstowych była sformatowana zgodnie ze standardami 
dostępności. Niektóre materiały graficzne (niektóre zdjęcia, czy plakaty) nie miały w pełni dokładnych opisów alternatywnych, 
niektóre linki nie miały odpowiednio określonego celu.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych 
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości 
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów 
internetowych [ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub 
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle 
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? 

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 
0

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej 
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: 
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
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4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze 
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? 

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:
5

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Z usług biblioteki korzystali czytelnicy słabowidzący/niedowidzący, którzy prosili o wskazanie właściwej agendy, bądź toalety. 
Niektórzy czytelnicy potrzebowali wsparcia ze strony pracowników biblioteki przy zapakowaniu wypożyczonych zbiorów oraz 
przy wyjściu z budynku.

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w 
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? 

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:
5

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Biblioteka pedagogiczna posiada duże ułatwienia w korzystaniu z oferowanych usług z wykorzystaniem technologii 
informatycznych. Użytkownicy biblioteki, nie mogący osobiście skorzystać ze zbiorów bibliotecznych, bądź mający trudności z 
obsługą katalogu internetowego z powodu dysfunkcji wzroku,  korzystali z pomocy pracowników w zakresie zapisu do biblioteki 
(telefoniczny instruktaż „krok po kroku”), przeszukiwania zbiorów za pomocą komputerowego katalogu online, zamawiania 
książek i skanów. Niektórzy czytelnicy potrzebowali pomocy przy zamawianiu książek w ramach zdalnych wypożyczeń na 
wskazany adres.

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji 
funkcjonowania podmiotu? 

[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] TAK
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W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:
10

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:
Czytelnicy telefonicznie lub za pomocą komunikatorów internetowych, bądź przez osobę trzecią prosili o przygotowanie w 
oparciu o zbiory biblioteczne literatury na dany temat, do odbioru we wskazanym przez nich dogodnym czasie. Bibliotekarze 
pomagali także niektórym czytelnikom w obsłudze ich kont bibliotecznych

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Brak uzasadnienia


