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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

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H Łopacińskiego ul. Narutowicza 4 20-950 Lublin

Numer identyfikacyjny REGON

00027635700000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
info@wbp.lublin.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
akarwowska@wbp.lublin.pl

Telefon kontaktowy
815287405

Data
2021-02-25

Miejscowość
Lublin

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo

WOJ. LUBELSKIE

Powiat
Powiat m. Lublin

Gmina 
M. Lublin (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 ] TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez ręcznie otwierane  drzwi. Przy wejściu nie ma schodów. Po przekroczeniu 
wejścia głównego wchodzi się do holu. Na wprost wejścia znajduje się winda. Po lewej stronie od wejścia znajduje się przycisk 
umożliwiający wezwanie asystenta osoby z niepełnosprawnością. Po prawej stronie znajduje się wypożyczalnia. Korzystając z 
windy lub schodów znajdujących się po lewej stronie można dostać się na poziom -1.Na tym poziomie znajduje się  Czytelnia 
internetowa, szatnia oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wjeżdżając windą na poziom 1 osoby 
na wózku inwalidzkim mogą skorzystać z czytelni czasopism, gdzie mogą otrzymać wszystkie potrzebne materiały, skorzystać z 
czytnika dla osób niedowidzących i słabowidzących da Vinci oraz bezpłatny dostęp do Wi-Fi. Wyznaczyliśmy 1 miejsce 
parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce te jest usytuowane na placu przy budynku. Teren  wokół budynku jest 
utwardzony.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

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

Liczba aplikacji: 0

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

ID a11y-url https://www.wbp.lublin.pl

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2021-01-11
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2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada 
deklaracji dostępności
Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

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

Adres strony internetowej http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra

Zgodność z UdC [ X ] Niezgodna

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

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona internetowa www.wbp.lublin.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej z powodu wyłączeń 
wymienionych poniżej:
•	zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: opublikowane przed 2018-09-23,
•	zdjęcia opublikowane w treści artykułów nie posiadają opisów alternatywnych: opublikowane przed 2018-09-23,
•	nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.
•	nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób niesłyszących,
Strona nie posiada:
•	wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
•	możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony.

Strona internetowa http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra nie posiada deklaracji dostępności,
Z powodu wysokich kosztów związanych z aktualizacją serwisu, w chwili obecnej instytucja nie jest w stanie dostosować witryny 
do określonych wymagań. W związku, że jest to produkt firmy trzeciej, nie jest także możliwe dokonanie tych zmian we własnym 
zakresie.

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 ] NIE

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

e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub 
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
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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: 
2

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 ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia 
informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

1

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

[ X ] NIE

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

[ X ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia 
informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:

1

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 ] NIE

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:
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Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:
30

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Informatorium WBP, tj. dział informacji naukowej) realizuje jako działanie podstawowe udzielanie obszernych i wyczerpujących 
informacji telefonicznych i mailowych, polegających na udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania  i kwerendy (standardowym 
działaniem jest m.in. telefoniczne odczytywanie tekstów, informacji źródłowych, etc.). Udziela się telefonicznie/mailowo 
informacji katalogowych, tekstowych, rzeczowych, bibliograficznych. Zadania te realizują jako podstawową formę działania także 
inne agendy WBP (m.in. pracownia Działu Zbiorów Specjalnych czy dział zbiorów regionalnych).
Czytelnicy korzystający ze zbiorów WBP otrzymują pomoc pracowników przy korzystaniu z nowych technologii, wykorzystanych 
do automatyzacji procesów bibliotecznych (m.in. przy wypełnianiu elektronicznego rewersu czy korzystaniu z katalogu 
elektronicznego).

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

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

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:
1

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:
WBP realizuje zapewnianie tekstowego odpowiednika kulturalnych form audiowizualnych (spotkania autorskie, rozmowy o 
książka, magazyny kulturalne realizowane online na www i Facebooku WBP) – obecnie materiały, które są archiwizowane na w/
w kanałach informacyjnych WBP są poddawane zabiegom audiodeskrypcji. Docelowo zostanie wprowadzone przekazywanie 
ich również w języku migowym.
Wszystkie materiały filmowe, zamieszczone na www, FB i YouTube WBP mają audiodeskrycję (jest ona realizowana na 
bieżąco).
Powyższe formy działania są obecnie w WBP działaniami standardowymi.

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Jest coraz więcej osób zainteresowanych ta formą dostępu do biblioteki.


