DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381
Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 17 - CZYTELNIA NR XVII
Do budynku prowadzi jedno wejście. Z lewej jego strony znajduje się podjazd dla
wózków. Przy wejściu znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń w
budynku oprócz tego informacja głosowa zostanie udzielona w Sekretariacie, który
znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko
korytarz i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje
się na parterze, po prawej stronie od wejścia. Z lewej strony budynku wyznaczono
2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego
pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku
nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul.
Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa, WYPOŻYCZALNIA DLA
DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NR 114
Do Wypożyczalni prowadzą dwa wejścia jedno – główne, drugie ewakuacyjne, które
może być w każdej chwili udostępnione osobie na wózku. Z prawej strony od wejścia
głównego znajduje się podjazd dla wózków. Przy wejściu znajduje się tablica
informująca o rozkładzie pomieszczeń w Wypożyczalni oprócz tego informacja
głosowa zostanie udzielona przez pracownika Biblioteki. Dla osób na wózkach
dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia Wypożyczalni. Toaleta znajduje się po
lewej stronie od wejścia. Klucz do toalety znajduje się u pracownika Biblioteki. Z
prawej strony budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z
psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie
brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób
niewidomych i słabowidzących.

 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul.
Konarskiego 6, 01-355 Warszawa, CZYTELNIA NAUKOWA NR VIII,
WYPOŻYCZALNIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 29, WYPOŻYCZALNIA
DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NR 38.
Do budynku prowadzi jedno wejście główne, do którego również prowadzi podjazd
dla wózków. Dodatkowe wyjście ewakuacyjne znajduje się z tyłu budynku i
prowadzi bezpośrednio na parking. Informacja głosowa zostanie udzielona przez
pracownika Biblioteki. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia

Biblioteki. Toaleta znajduje się po prawej stronie od wejścia. Klucz do toalety
znajduje się u pracownika Biblioteki. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń
można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma
oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
dla osób niewidomych i słabowidzących.

 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul.
Powstańców Śląskich 108a, 01- 466 Warszawa, WYPOŻYCZALNIA
DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NR 113.
Do Biblioteki prowadzi jedno wejście główne na pierwsze piętro po zewnętrznych
schodach. Na parterze znajduje się winda, do której prowadzi podjazd dla wózków.
Wokół budynku, w którym znajduje się Biblioteka znajdują się dwie ulice dojazdowe
oraz parkingi z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu
znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń w budynku oprócz tego
informacja głosowa zostanie udzielona przez pracownika Biblioteki. Dla osób na
wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia Biblioteki. Toaleta znajduje się w
budynku Ośrodka Kultury - po lewej stronie od wejścia. Toaleta jest ogólnodostępna
oraz jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego
pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku
nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Gen. T.
Pełczyńskiego 28c, 01-471 Warszawa, WYPOŻYCZALNIA DLA
DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY NR 119
Do Wypożyczalni prowadzą dwa wejścia jedno – po lewej stronie budynku z
przystosowanym podjazdem dla osób poruszających się na wózkach, drugie
znajduje się z tyłu budynku. W środku znajduje się jedno otwarte pomieszczenie
a z tyłu po prawej stronie znajduje się wejście do toalety (toaleta przystosowana
dla osób niepełnosprawnych). Informacja głosowa zostanie udzielona przez
pracownika Biblioteki. Dla osób na wózkach dostępne jest całe pomieszczenie
Wypożyczalni. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem
asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie
brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób
niewidomych i słabowidzących.
 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul.
Batalionów Chłopskich 87 (Chrzanów), 01-307 Warszawa, PUNKT
BIBLIOTECZNY NR 141, MIEJSCE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CHRZANÓW

Do Wypożyczalni prowadzą dwa wejścia jedno – główne, drugie ewakuacyjne, które
znajduje się z tyłu budynku po prawej stronie. Wejście jest przystosowane dla osób
poruszających się na wózku. W środku znajduje się jedno otwarte pomieszczenie a
z tyłu po prawej stronie znajduje się wejście do toalety. Informacja głosowa zostanie
udzielona przez pracownika Biblioteki. Dla osób na wózkach dostępne jest całe
pomieszczenie Wypożyczalni. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można
wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w
alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób
niewidomych i słabowidzących.
 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul.
Powstańców Śląskich 126 (Galeria Handlowa Bemowo), 01-466
Warszawa, PUNKT BIBLIOTECZNY NR 142, MIEJSCE AKTYWNOŚCI
LOKALNEJ SPOTYKALNIA - BIBLIOTEKA SĄSIEDZKA
Punkt Biblioteczny znajduje się w budynku Galerii Bemowo (na I piętrze), który to
budynek w dużej mierze jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, a
przede wszystkim dla osób poruszających się na wózkach. Łazienki w Galerii
Bemowo są w pełni przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami i ogólnie
dostępne. Wejście do Punktu może odbywać się z parteru – windą lub z drugiej
kondygnacji parkingu za pośrednictwem łącznika prowadzącego bezpośrednio do
wnętrz Galerii Bemowo. Wejście do Punktu Bibliotecznego jest przystosowane dla
osób poruszających się na wózku. W środku znajduje się jedno otwarte
pomieszczenie. Dla osób na wózkach dostępne jest całe pomieszczenie. Informacja
głosowa zostanie udzielona przez pracownika Biblioteki. Na parkingu przy wejściu
do łącznika wyznaczono 6 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do
budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Sternicza
98, 01-350 Warszawa, PUNKT BIBLIOTECZNY NR 143
Dwa oddzielne, nowoczesne pomieszczenia dla dorosłych oraz dla dzieci, dogodne
warunki dla czytelników, dostęp do regałów dla osób niepełnosprawnych, wejścia
przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. W środku znajdują się
otwarte pomieszczenia, w których znajdują się toalety (w lokalu dla dorosłych z tyłu
po prawej stronie, a w lokalu dla dzieci przy wejściu po lewej stronie). Toaleta w
pomieszczeniu dla dzieci dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Klucze do

toalet znajdują się u pracownika Biblioteki. Informacja głosowa zostanie udzielona
przez pracownika Biblioteki. Z przodu budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe
dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można
wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w
alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób
niewidomych i słabowidzących.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA
Serwis jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z
powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
• mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisie, pewne
dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
• pochodzą z różnych źródeł,
• są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach
organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np.
Szczegółowe opisy osi priorytetowych),
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
• niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy
innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również
przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł
zewnętrznych,

