
Deklaracja dostępności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej 

Wstęp 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność 

swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej strony  internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

https://bip.pbw.bielsko.pl/  

Data publikacji strony internetowej: 01. 03. 2021 r.  

Strona internetowa https://bip.pbw.bielsko.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 

kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej: 

▪ Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w 

całości; 

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do 

podmiotu publicznego z żądaniem udostępniania cyfrowego wskazanej strony internetowej, 

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

warunkach określonych w ustawie. W przypadku problemów z dostępnością strony 

internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Borowska, 

e.borowska@pbw.bielsko.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 

33 812 45 77 w. 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji 

niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za 

pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo 

dokumentu, opisanie grafiki itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, 

wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz 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 lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć 

wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 
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Dostępność architektoniczna  

1. PBW w Bielsku-Białej 

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej znajduje się w zabytkowym 

budynku „Pałacyku Rosta”. Wypożyczalnia i Wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych 

znajduje się na parterze budynku. Czytelnia znajduje się na I piętrze budynku.  

Do wejścia do budynku od ulicy Komorowickiej prowadzi dziesięć schodów, na parter (do 

Wypożyczalni i Wypożyczalni zbiorów audiowizualnych), a do Czytelni, na I pietro  trzydzieści 

schodów. 

Przestrzenie komunikacyjne na parterze budynku są wolne od barier poziomych i pionowych 

(komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie). 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

 Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego. 

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 

niepełnosprawnościami. 

W odległości około 250 m od siedziby PBW BB znajdują się przystanki autobusowe.  

Przy wejściu do budynku znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku – 

tablica informacyjna. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym 

dla osób niewidomych i słabowidzących. 

2. Filia PBW w Cieszynie 

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej Filii w Cieszynie znajduje 

się w kamienicy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Wypożyczalnia zbiorów jest na parterze 

budynku. Czytelnia w przyziemiu. 

Od wejścia do budynku od ulicy Stalmacha prowadzi dziesięć schodów, na parter do 

Wypożyczalni, a do Czytelni (z parteru do przyziemia) osiemnaście schodów. 

Istnieje możliwość, po wcześniejszym zgłoszeniu, wejścia od tyłu kamienicy do Czytelni 

w przyziemiu (brak schodów).  

Przy wejściu do budynku są informacje na temat rozkładu pomieszczeń w kamienicy, nie ma 

jednak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych 

i słabowidzących. 

Przed budynkiem, w ciągu ulicy Stalmacha, jest parking z miejscami parkingowymi 

wyznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami. 

W odległości około 200 m od placówki znajdują się przystanki autobusowe 

 Przy wejściu do budynku znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku 

– tablica informacyjna. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

3. Filia PBW w Milówce 

Filia biblioteki mieści się w Szkole Podstawowej  im. Mikołaja Kopernika w Milówce.  



Placówka zajmuje pomieszczenia na parterze budynku. Po przejściu przez główne wejście 

należy kierować się korytarzem w lewą stronę. Do wejścia głównego budynku szkoły prowadzą 

trzy schody. Wejście jest przez podwójne drzwi skrzydłowe. 

Z lewej strony schodów znajduje się podjazd przystosowany dla osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich. Na korytarzu stoi słup o średnicy ok. 0,5 m. 

Z wszystkich usług biblioteki można korzystać w pomieszczeniach placówki na jednym 

poziomie. Powierzchnia podłóg równa, bez progów. 

W odległości ok 200 m od biblioteki znajduje się przystanek BUS,  w odległości ok 250 m 

stacja PKP. 

Filia biblioteki nie ma tłumacza języka migowego. 

Przy budynku znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

4. Filia PBW w Skoczowie 

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filii w Skoczowie mieści się w budynku 

przedwojennym, prywatnym na I piętrze. Do wejścia od ul. Podkępie, gdzie znajduje się 

domofon, prowadzi 8 schodów. Do siedziby biblioteki (wypożyczalnia, czytelnia, pracownia 

komputerowa) na I piętrze prowadzi 20 schodów. 

Przestrzenie komunikacyjne na I piętrze są wolne od barier komunikacyjnych poziomych. 

Do budynku i biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Biblioteka nie posiada własnego parkingu. Przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe 

dla osób niepełnosprawnych. 

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych 

i słabowidzących. 

Budynek nie ma dostępu dla osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma windy. 

Brak możliwości korzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. 

4. Filia PBW w Żywcu 

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej Filia w Żywcu znajduje się 

w  budynku należącym do Województwa Śląskiego. Budynek zlokalizowany jest w obrębie 

staromiejskiego układu urbanistycznego Żywca wpisanego do rejestru zabytków.  Rozkład 

pomieszczeń w budynku przedstawia się następująca: wypożyczalnia umieszczona jest na 

parterze budynku a czytelnia znajduje się na II piętrze. 

Do wejścia do budynku od ulicy Jagiellońskiej prowadzi dziesięć schodów, na parter (do 

Wypożyczalni ),następnie dwadzieścia dwa schody prowadzą na I piętro gdzie znajdują się 

dwie sale przeznaczone do prowadzenia różnych zajęć. Czytelnia i Pracownia Multimedialna 

znajdują się na II piętrze do których prowadzą dwadzieścia dwa schody. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego. 

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych 

i słabowidzących. 

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

W odległości około 400 m od siedziby biblioteki znajdują się przystanki autobusowe. 


