Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
podmiotowej BIP 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 strony internetowej bibliotekasuska.pl
Dane teleadresowe jednostki:

Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego
Adres korespondencyjny: ul. Piłsudskiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka
Telefon: 33 874 22 47
E-mail: sucha@bibliotekasuska.pl
Data publikacji strony internetowej: 2003-05-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-31
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:
1. Zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych.
Strona posiada następujące ułatwienia:
•
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
Data sporządzenia deklaracji:
Deklarację sporządzono dnia 2020-07-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika
Biblioteki Suskiej.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Cholewa
e-mail: k.cholewa@bibliotekasuska.pl
Telefon: 338742247
Procedura wnioskowo-skargowa
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. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić
Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Siedziby Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego:
•
przy ul. Piłsudskiego 23,
•
przy ul. Szpitalnej 22 (Filia Biblioteki znajduje się w budynku szpitala rejonowego),
•
przy ul. Zasypnickiej 1 (Filia Biblioteki znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2).
W zakresie dostępności architektonicznej:
Budynek Główny Biblioteki Suskiej przy ul. Piłsudskiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka
- Biblioteka mieści się na parterze budynku, którego główne wejście znajduje się od strony ul.
Piłsudskiego. Po wejściu do korytarza należy pokonać pięć stopni schodów, żeby dostać się do
Wypożyczalni Głównej lub Biblioteki Młodych. Nie ma podjazdów dla osób poruszających się na wózku.
Budynek Filii Biblioteki Suskiej przy ul. Szpitalnej 22
Pomieszczenie biblioteki znajduje się w budynku szpitala rejonowego w korytarzu handlowym na
pierwszym piętrze. Wejście główne do budynku usytuowane jest od strony parkingu, można się do
niego dostać pokonując schody lub korzystając z windy znajdującej się obok. Do budynku prowadzą
drzwi automatycznie rozsuwane. Po przekroczeniu wejścia wchodzi się do obszernego holu, w którym
widnieje tablica informująca o lokalizacji pomieszczeń w budynku, w tym biblioteki. Do pasażu
handlowego przechodzi się bezpośrednio z holu przez szerokie, przeszklone drzwi. Nie są one
automatycznie rozsuwane.
Budynek Filii Biblioteki Suskiej przy ul. Zasypnickiej 1
Pomieszczenie biblioteki znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, do którego można dostać
się głównym oraz bocznym wejściem. Z racji, że lokal biblioteki mieści się w suterenach budynku
wchodząc należy pokonać kilka stopni schodów. Brak udogodnień dla osób poruszających się na
wózkach.

