
Deklaracja dostępności 

Wstęp Deklaracji 

Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. 
Warszawy  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie 
z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie 
do serwisu internetowego www.ursynoteka.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2.11.2015 
Oświadczenie sporządzono dnia: 23.03.2021 

Dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.   

Kontakt: 
Email: sekretariat@ursynoteka.pl 
Telefon: + 48 22 648 67 76 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 
żądania zapewnienia dostępności. 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 
wyłączeń wymienionych poniżej: 

 zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo 
w całości, 

 część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, 
 część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 
 na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

 wersję kontrastową, 
 widoczny fokus, 
 wyróżnienie odnośników. 

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda 
przygotowania 

http://www.ursynoteka.pl/
mailto:sekretariat@ursynoteka.pl


Oświadczenie sporządzono dnia: 23.03.2021 r. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 
publiczny. 

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać 
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład 
przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio 
deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, 
o którą stronę internetową lub aplikację mobilną 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. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury 
można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich 

Dostępność architektoniczna placówek biblioteki  

 

1. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY IM. JANA 
URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW 
WYPOŻYCZALNIA NR 34 
ul. 6 Sierpnia 23, Warszawa 

Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach 

Udogodnienia dla osób niewidomych 

Udogodnienia dla osób niedowidzących 

http://www.niepelnosprawnik.pl/aQk1ZQvkYXO?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/aQk1ZQvkYXO?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/aQk1ZQvkYXO?q=ursynoteka


Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

Parking 

Toaleta ogólnodostępna 

Pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem 

Podstawowe informacje 

 Brak pięter 

 Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych 

 Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia 

 Drzwi i przejścia bez progów 

 Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo 

 Możliwość wejścia z psem asystującym 

  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line 

 Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez 
pracowników. 

 Teren ogrodzony, bramka wejściowa, klamka na wysokości 1 m. Regały i donice na kółkach, 
możliwość przesunięcia. Najwęższe przejście 70 cm. 

Dojazd, komunikacja 

Autobus 

 Przystanek autobusowy Pelikanów 02 

 Odległość przystanku autobusowego od budynku: 380 m 



 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

Parking 

 Ogólnodostępne miejsca parkingowe 

Wejście główne, dojście 

Rampa i schody 

 Długość najdłuższego odcinka rampy: 3 m 

 Największe nachylenie rampy: 2 cm 

 Nachylenie rampy: 5% 

 Liczba stopni do pokonania: 0 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: 1 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 0 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 89 cm 

 Dwuskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Szkło 

Pozostałe drzwi wejściowe 

 Możliwość otwarcia drzwi na szerokość 120 cm. 

Toalety ogólnodostępne 

 Toalety ogólne 

 Toaleta nieoznakowana, klucz w recepcji. 

Pomieszczenie dla opiekuna z dzieckiem 

Pomieszczenie 

 Odrębne pomieszczenie 

http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3019&o=02


 Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami 

 Piętro: 0 

 Szerokość drzwi: 80 cm 

 Liczba stopni do pokonania: 0 

 Toaleta ogólna 

 Drzwi jednoskrzydłowe 

 Drzwi otwierane na zewnątrz 

 Drzwi z elementami drewnianymi 

 Przewijak 

 Zlew 

 

2. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA 
NIEMCEWICZA. WYPOŻYCZALNIA NR 112. ODDZIAŁ DLA 
DOROSŁYCH 
ul. Nugat 4, Warszawa 

Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach 

Udogodnienia dla osób niewidomych 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

Parking 

Toaleta ogólnodostępna 

Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością niedostępne dla osób 
poruszających się na wózkach 

http://www.niepelnosprawnik.pl/NeVBn8gwYmW?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/NeVBn8gwYmW?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/NeVBn8gwYmW?q=ursynoteka


Podstawowe informacje 

 Brak pięter 

 Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych 

 Wejście dobrze oświetlone 

 Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia 

 Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo 

 Możliwość wejścia z psem asystującym 

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line  

 Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez 
pracowników. 

Dojazd, komunikacja 

Autobus 

 Przystanek autobusowy Nugat 01 

 Odległość przystanku autobusowego od budynku: 130 m 

 Trzeba przekroczyć jezdnię 

 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

Parking 

 Ogólnodostępne miejsca parkingowe 

Wejście główne, dojście 

Rampa i schody 

 Długość najdłuższego odcinka rampy: 3.1 m 

 Największe nachylenie rampy: 6.5 cm 

http://ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3123&o=01


 Nachylenie rampy: 15% 

 Liczba stopni do pokonania: 1 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: 1 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 0 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 90 cm 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Szkło 

Toalety ogólnodostępne 

 

3. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY IM. JULIANA 
URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW 
WYPOŻYCZALNIA NR 127 
ul. Braci Wagów 1, Warszawa 

Udogodnienia dla osób niewidomych 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

Parking 

Parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami 

Toaleta ogólnodostępna 

Podstawowe informacje 

http://www.niepelnosprawnik.pl/pQqB88dPBg9?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/pQqB88dPBg9?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/pQqB88dPBg9?q=ursynoteka


 Brak pięter 

 Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia 

 Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo 

 Tablice informacyjne, drogowskazy 

 Odmienna faktura i kolorystyka nawierzchni 

 Możliwość wejścia z psem asystującym 

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line  

 Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez 
pracowników. 

 Książki z dużym drukiem 

 Odstępy między regałami 90 - 100 cm. 

Dojazd, komunikacja 

Metro 

 Metro Natolin. Linia 1 

 Odległość stacji metra od budynku: 400 m 

 Trzeba przekroczyć jezdnię 

 Jest przejście dla pieszych 

 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Sygnalizacja świetlna bez sygnału dźwiękowego 

 Jest winda 

 Metro bez barier 

Autobus 

 Przystanek autobusowy Os. Wyżyny 01 

 Odległość przystanku autobusowego od budynku: 240 m 



 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

Parking 

 Ogólnodostępne miejsca parkingowe 

 Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami 

Wejście główne, dojście 

Rampa i schody 

 Liczba stopni do pokonania: 2 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: 2 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 0 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 97 cm 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Szkło 

Pozostałe drzwi wejściowe 

 Szerokość drzwi: 69 cm 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Tworzywo sztuczne 

Toalety ogólnodostępne 

 Toalety ogólne 

Pomieszczenia 

CZYTELNIA 

 Piętro: 0 

http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3195&o=01


 Szerokość drzwi: 90 cm 

 Liczba stopni do pokonania: 0 

 Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0 

 Drzwi jednoskrzydłowe 

 Drzwi otwierane na zewnątrz 

 Drzwi z elementami z tworzywa sztucznego 

 

4. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY IM. JULIANA 
URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW 
WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻKI MÓWIONEJ NR 134 
ul. Stanisława Herbsta 4, Warszawa 

Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach 

Udogodnienia dla osób niewidomych 

Udogodnienia dla osób niedowidzących 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

Parking 

Podstawowe informacje 

 Brak pięter 

 Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych 

 Wejście dobrze oświetlone 

 Drzwi wejściowe z domofonem 

 Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia 

http://www.niepelnosprawnik.pl/2poYVNbKYVR?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/2poYVNbKYVR?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/2poYVNbKYVR?q=ursynoteka


 Drzwi i przejścia bez progów 

 Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo 

 Tablice informacyjne, drogowskazy 

 Możliwość wejścia z psem asystującym 

 Wszystkie kasety i niektóre płyty mają oznaczenia Brailem - 8000 tytułów. 

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line  

 

Dojazd, komunikacja 

Metro 

 Metro Stokłosy. Linia 1 

 Odległość stacji metra od budynku: 370 m 

 Trzeba przekroczyć jezdnię 

 Jest przejście dla pieszych 

 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Sygnalizacja świetlna bez sygnału dźwiękowego 

 Jest winda 

 Metro bez barier 

 Rozkład jazdy metra 

Autobus 

 Przystanek autobusowy Dunikowskiego 04 

 Odległość przystanku autobusowego od budynku: 120 m 

 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Skrzyżowanie ze ścieżką rowerową 

http://www.ztm.waw.pl/mapa/metro/a04.gif


 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

Parking 

 Ogólnodostępne miejsca parkingowe 

Wejście główne, dojście 

Rampa i schody 

 Długość najdłuższego odcinka rampy: 0.5 m 

 Największe nachylenie rampy: 3 cm 

 Nachylenie rampy: 7.5% 

 Liczba stopni do pokonania: 0 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: 0 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 1 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 93 cm 

 Dwuskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Szkło 

Pozostałe drzwi wejściowe 

 Szerokość drzwi: 75 cm 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane do wewnątrz 

 Tworzywo sztuczne 

 

5. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA 
NIEMCEWICZA. WYPOŻYCZALNIA NR 112. ODDZIAŁ DLA 
DZIECI 
ul. Nugat 4, Warszawa 

http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3131&o=04
http://www.niepelnosprawnik.pl/vOyYA65R1gE?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/vOyYA65R1gE?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/vOyYA65R1gE?q=ursynoteka


Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach 

Udogodnienia dla osób niewidomych 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

Parking 

Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością niedostępne dla osób 
poruszających się na wózkach 

Podstawowe informacje 

 Brak pięter 

 Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych 

 Wejście dobrze oświetlone 

 Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia 

 Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo 

  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line  

 Możliwość wejścia z psem asystującym  

 Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez 
pracowników. 

Dojazd, komunikacja 

Autobus 

 Przystanek autobusowy Nugat 01 



 Odległość przystanku autobusowego od budynku: 130 m 

 Trzeba przekroczyć jezdnię 

 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

Parking 

 Ogólnodostępne miejsca parkingowe 

Wejście główne, dojście 

Rampa i schody 

 Długość najdłuższego odcinka rampy: 3.1 m 

 Największe nachylenie rampy: 6.5 cm 

 Nachylenie rampy: 15% 

 Liczba stopni do pokonania: 1 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: 1 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 0 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 98 cm 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Szkło 

 Tworzywo sztuczne 

Pomieszczenia 

Sala z dostępem do internetu 

 Piętro: 0 

 Szerokość drzwi: 90 cm 

 Liczba stopni do pokonania: 0 

 Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0 

http://ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3123&o=01


 

6. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY DLA 
DZIELNICY URSYNÓW IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA 
ODDZIAŁ ZBIORÓW MULIMEDIALNYCH WYPOŻYCZALNIA 
NR 45 
ul. Jana Cybisa 6, Warszawa 

Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

Toaleta ogólnodostępna 

Nie wszystkie pomieszczenia dostępne dla osób poruszających się na wózkach 

Podstawowe informacje 

 Piętra: od 0 do -1 

 Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych 

 Wejście dobrze oświetlone 

 Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia 

 Drzwi i przejścia bez progów 

 Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo 

 Możliwość wejścia z psem asystującym 

 Lada, okienko obsługi na wysokości: 110 cm 

 Tylko filmy i muzyka. 

 Filmy z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących.  

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

http://www.niepelnosprawnik.pl/y9oBPygmxrv?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/y9oBPygmxrv?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/y9oBPygmxrv?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/y9oBPygmxrv?q=ursynoteka


 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line  

Dojazd, komunikacja 

Autobus 

 Przystanek autobusowy Pięciolinii 01 

 Odległość przystanku autobusowego od budynku: 150 m 

 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

Wejście główne, dojście 

Rampa i schody 

 Liczba stopni do pokonania: 1 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: 0 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 1 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 83 cm 

 Dwuskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Szkło 

Toalety ogólnodostępne 

 Toalety ogólne. Piętro: -1 

Pomieszczenia  

Nie wszystkie pomieszczenia dostępne dla osób 
poruszających się na wózkach 

http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3130&o=01


SALA KOMPUTEROWA + MUZYKA  

Pomieszczenie niedostępne dla osób poruszających się na wózkach 

 Pomieszczenie niedostępne dla osób poruszających się na wózkach 

 Piętro: -1 

 Szerokość drzwi: 75 cm 

 Liczba stopni do pokonania: 12 

 Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0 

 Wysokie stopnie (16 - 20 cm). Biurko wys. 76 cm. Schody proste ze spocznikiem, wyłożone płytkami, 
bez odblasku. 

 

7. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY IM. JULIANA 
URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW 
WYPOŻYCZALNIA NR 139 
al. Komisji Edukacji Narodowej 21, Warszawa 

Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach 

Udogodnienia dla osób niewidomych 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

Parking 

Podstawowe informacje 

 Brak pięter 

 Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych 

 Wejście dobrze oświetlone 

 Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia 

http://www.niepelnosprawnik.pl/wRqBOXmzx79?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/wRqBOXmzx79?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/wRqBOXmzx79?q=ursynoteka


 Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo 

 Możliwość wejścia z psem asystującym 

 Odstępy między regałami 78 - 88cm. Niskie regały.  

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line  

 Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez 
pracowników. 

Dojazd, komunikacja 

Metro 

 Metro Kabaty. Linia 1 

 Odległość stacji metra od budynku: 280 m 

 Trzeba przekroczyć jezdnię 

 Jest przejście dla pieszych 

 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Jest winda 

 Metro bez barier 

Autobus 

 Przystanek autobusowy Raabego 02 

 Odległość przystanku autobusowego od budynku: 210 m 

 Trzeba przekroczyć jezdnię 

 Jest przejście dla pieszych 

 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Sygnalizacja świetlna bez sygnału dźwiękowego 

 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3202&o=02


Parking 

 Ogólnodostępne miejsca parkingowe 

Wejście główne, dojście 

Rampa i schody 

 Liczba stopni do pokonania: 1 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: 1 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 0 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 90 cm 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Szkło 

 

8. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY IM. JULIANA 
URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW 
BIBLIOTEKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 60 
ul. Na Uboczu 2, Warszawa 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

Parking 

Parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami 

Podstawowe informacje 

 Piętra: -0.5 

 Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych 

http://www.niepelnosprawnik.pl/dAgBEVWrxDo?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/dAgBEVWrxDo?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/dAgBEVWrxDo?q=ursynoteka


 Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo 

 Tablice informacyjne, drogowskazy 

 Możliwość wejścia z psem asystującym 

 Odstępy miedzy regałami 87 cm. i 77 cm. 

 Książki z dużym drukiem.  

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line  

 Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez 
pracowników. 

Dojazd, komunikacja 

Metro 

 Metro Natolin. Linia 1 

 Odległość stacji metra od budynku: 400 m 

 Trzeba przekroczyć jezdnię 

 Jest przejście dla pieszych 

 Sygnalizacja świetlna z sygnałem dźwiękowym 

Autobus 

 Przystanek autobusowy Os. Wyżyny 01 

 Odległość przystanku autobusowego od budynku: 250 m 

 Trzeba przekroczyć jezdnię 

 Jest przejście dla pieszych 

 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

Parking 

 Ogólnodostępne miejsca parkingowe 

 Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami 

http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3195&o=01


Wejście główne, dojście 

Rampa i schody 

 Liczba stopni do pokonania: 17 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: 17 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 3 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 82 cm 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Szkło 

 

9. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY IM. JULIANA 
URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW 
BIBLIOTEKA DLA DZIECI NR 11 
ul. Fanfarowa 19, Warszawa 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

Parking 

Toaleta ogólnodostępna 

Podstawowe informacje 

 Piętra: od 0 do 2 

 Drzwi wejściowe z domofonem 

 Tablice informacyjne, drogowskazy 

 Odmienna faktura i kolorystyka nawierzchni 

http://www.niepelnosprawnik.pl/LyG1Q9Xg1bD?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/LyG1Q9Xg1bD?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/LyG1Q9Xg1bD?q=ursynoteka


 Możliwość wejścia z psem asystującym 

 Wejście przez bramkę, teren ogrodzony  

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line 

Dojazd, komunikacja 

Autobus 

 Przystanek autobusowy Bogatki 01 

 Odległość przystanku autobusowego od budynku: 460 m 

 Trzeba przekroczyć jezdnię 

 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

Parking 

 Ogólnodostępne miejsca parkingowe 

Wejście główne, dojście 

Rampa i schody 

 Liczba stopni do pokonania: 12 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: 12 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 0 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 85 cm 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane do wewnątrz 

 Tworzywo sztuczne 

http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3017&o=01


Klatka schodowa 

 Schody proste 

 Jest poręcz 

 Stopnie kamienne 

Pozostałe drzwi wejściowe 

 Schody na 1 piętro. 

Toalety ogólnodostępne 

 Toalety ogólne. Piętro: 1, 2 

Pomieszczenia 

SALA Z KSIĄŻKAMI DLA DZIECI Z DZIAŁU FANTASTYKA 

 Piętro: 1 

 Szerokość drzwi: 79 cm 

 Liczba stopni do pokonania: 0 

 Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0 

 Drzwi jednoskrzydłowe 

 Drzwi otwierane do wewnątrz 

 Drzwi z elementami z tworzywa sztucznego 

 Nie ma dojazdu do półek. 

SALA SPOTKAŃ 

 Piętro: 0 

 Szerokość drzwi: 79 cm 

 Liczba stopni do pokonania: 15 

 Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0 

 Drzwi jednoskrzydłowe 

 Drzwi z elementami z tworzywa sztucznego 



SALA KOMPUTEROWA, KSIĄŻKI DLA DZIECI 

 Piętro: 2 

 Szerokość drzwi: 81 cm 

 Liczba stopni do pokonania: 16 

 Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0 

 Drzwi otwierane do wewnątrz 

 Drzwi z elementami z tworzywa sztucznego 

KASIĄŻKI DLA DZIECI, CZYTELNIA NAUKOWA 

 Piętro: 2 

 Szerokość drzwi: 79 cm 

 Liczba stopni do pokonania: 16 

 Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0 

 Drzwi jednoskrzydłowe 

 Drzwi otwierane do wewnątrz 

 Drzwi z elementami z tworzywa sztucznego 

 Klatka schodowa z poręczami, schody drewniane z dywanikami. Szerokość klatki schodowej 79 cm. 

10. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA 
NIEMCEWICZA. WYPOŻYCZALNIA NR 109 ODDZIAŁ DLA 
DOROSŁYCH 

ul. Koński Jar 10  Warszawa 

Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach 

Udogodnienia dla osób niewidomych 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

http://www.niepelnosprawnik.pl/NeVBn8gwYmW?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/NeVBn8gwYmW?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/NeVBn8gwYmW?q=ursynoteka


Parking 

Toaleta ogólnodostępna 

Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością niedostępne dla osób 
poruszających się na wózkach 

Podstawowe informacje 

 Brak pięter 

 Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych 

 Wejście dobrze oświetlone 

 Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia 

 Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo 

 Drzwi i przejścia bez progów 

 Możliwość wejścia z psem asystującym 

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line  

 Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez 
pracowników. 

Dojazd, komunikacja 

Metro 

 Metro Ursynów Linia 1 

 metro bez barier 

Autobus 

 Przystanek autobusowy Koncertowa 01 

 Odległość przystanku autobusowego od budynku: 300 m 



 Trzeba przekroczyć  jezdnię 

 Jest przejście dla pieszych 

 Sygnalizacja świetlna z sygnałem dźwiękowym 

 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

Parking 

 Ogólnodostępne miejsca parkingowe 

Wejście główne, dojście 

Rampa i schody 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: 0 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 0 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 90 cm 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Szkło 

Toalety ogólnodostępne 

 

11. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA 
NIEMCEWICZA. CZYTELNIA XIV 
ul. Lachmana 5 ,  Warszawa 

Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach 

Udogodnienia dla osób niewidomych 

http://ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3123&o=01


Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

Parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami 

Toaleta ogólnodostępna 

Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością niedostępne dla osób 
poruszających się na wózkach 

Podstawowe informacje 

 Brak pięter 

 Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych 

 Wejście dobrze oświetlone 

 Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia 

 Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznakowane  kontrastowo 

 Drzwi i przejścia bez progów 

 Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych 

 Możliwość wejścia z psem asystującym  

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line  

Dojazd, komunikacja  

Metro 

 Metro Stokłosy, linia 1  

 Metro bez barier 



 Odległość stacji metra od budynku: 500 m 

Autobus 

 Przystanek autobusowy Magellana 01 

 Odległość przystanku autobusowego od budynku: 300 m 

 Trzeba przekroczyć jezdnię 

 Sygnalizacja świetlna z sygnałem dźwiękowym 

 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

Parking 

 Ogólnodostępne miejsca parkingowe 

Wejście główne, dojście 

Rampa i schody 

 Liczba stopni do pokonania: 1 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: 1 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 0 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 90 cm 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Szkło 

Toalety ogólnodostępne 

 

12. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA 
NIEMCEWICZA. WYPOŻYCZALNIA NR 45. DLA DOROSŁYCH I 
MŁODZIEŻY 
ul. ZWM 5 , Warszawa 

http://ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3123&o=01
http://www.niepelnosprawnik.pl/NeVBn8gwYmW?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/NeVBn8gwYmW?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/NeVBn8gwYmW?q=ursynoteka


Udogodnienia dla osób niewidomych 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

Parking 

Toaleta ogólnodostępna 

Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością niedostępne dla osób 
poruszających się na wózkach 

Podstawowe informacje 

 Piętro – 0,5 

 Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych 

 Wejście dobrze oświetlone 

 Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia 

 Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo 

 Drzwi otwierają się do wewnątrz 

 Możliwość wejścia z psem asystującym  

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line  

 Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez 
pracowników. 

Dojazd, komunikacja 



Metro 

 Metro Stokłosy Linia 1 

 Metro bez barier 

 Odległość od stacji metra 300 m 

 Autobus 

 Jastrzębowskiego 01 

 Odległość od przystanku autobusowego od budynku: 300 m 

 Trzeba przekroczyć jezdnię 

 Sygnalizacja świetlna bez sygnału dźwiękowego 

 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

Parking 

 Ogólnodostępne miejsca parkingowe 

Wejście główne, dojście 

Rampa i schody 

 Liczba stopni do pokonania: - 12 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: -12 

 Liczba stopni za wejściem głównym:  -2 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 135 cm (po otwarciu obu skrzydeł) 

 dwuskrzydłowe 

 Otwierane do  wewnątrz 

 Szkło 

Toalety ogólnodostępne 

 

http://ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3123&o=01


13. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY IM. JULIANA 
URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW 
WYPOŻYCZALNIA NR 127 ODDZIAŁ ZBIORÓW 
REGIONALNYCH 
ul. Barwna 8 , Warszawa 

Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach przez pomieszczenie Biblioteki dla 
Dzieci Nr 9 

Udogodnienia dla osób niewidomych 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

Parking 

Toaleta ogólnodostępna 

Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością niedostępne dla osób 
poruszających się na wózkach 

Podstawowe informacje 

 Brak pięter, wysoki parter 

 Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych 

 Wejście dobrze oświetlone 

 Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia 

 Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo 

 Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych 

 Rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń 

 Możliwość wejścia z psem asystującym  

http://www.niepelnosprawnik.pl/pQqB88dPBg9?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/pQqB88dPBg9?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/pQqB88dPBg9?q=ursynoteka


 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line  

Dojazd, komunikacja 

Autobus 

 Przystanek autobusowy Pięciolinii 01 

 Odległość przystanku autobusowego od budynku: 200 m 

 Trzeba przekroczyć jezdnię 

 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

Parking 

 Ogólnodostępne miejsca parkingowe 

Wejście główne, dojście 

Rampa i schody 

 Liczba stopni do pokonania: 7 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: 7, schody proste, wyłożone płytkami, bez odblasku 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 0 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 117 cm 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Szkło 

Toalety ogólnodostępne 

 

http://ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3123&o=01


 

14. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA 
NIEMCEWICZA. BIBLIOTEKA DLA DZIECI Nr 9 
ul. Barwna 8, Warszawa 

Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach 

Udogodnienia dla osób niewidomych 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

Parking 

Toaleta ogólnodostępna 

Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością dostępne dla osób poruszających 
się na wózkach 

Podstawowe informacje 

 Brak pięter, wysoki parter 

 Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych 

 Wejście dobrze oświetlone 

 Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia 

 Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo 

 Możliwość wejścia z psem asystującym  

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 



 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line  

 Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez 
pracowników. 

Dojazd, komunikacja 

Autobus 

 Przystanek autobusowy Pięciolinii 01 

 Odległość przystanku autobusowego od budynku: 200 m 

 Trzeba przekroczyć jezdnię 

 Sygnalizacja świetlna z sygnałem dźwiękowym 

 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

Parking 

 Ogólnodostępne miejsca parkingowe 

Wejście główne, dojście 

Rampa i schody 

 Podjazd dla wózków przy schodach 

 Liczba stopni do pokonania: 8 

 Liczba stopni przed wejściem głównym:  8,  schody proste, wyłożone płytkami, bez odblasku 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 0 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 90 cm 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Szkło i tworzywo sztuczne 

 Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych 

 Rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń 

http://ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3123&o=01


 

Toalety ogólnodostępne 

 

15. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY IM. JULIANA 
URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW 
BIBLIOTEKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 7   

ul. Wasilkowskiego 7 , Warszawa 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

Parking 

Parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami 

Podstawowe informacje 

 Piętra: -0.5 

 Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych 

 Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo 

 Możliwość wejścia z psem asystującym  

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line  

 Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez 
pracowników. 

 

 

http://www.niepelnosprawnik.pl/dAgBEVWrxDo?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/dAgBEVWrxDo?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/dAgBEVWrxDo?q=ursynoteka


Dojazd, komunikacja 

Metro 

 Metro Imielin. Linia 1 

 Metro bez barier 

 Odległość stacji metra od budynku: 200 m 

 Nie trzeba przekraczać jezdni 

Autobus 

 Przystanek autobusowy Os. Wyżyny 01 

 Odległość przystanku autobusowego od budynku: 250 m 

 Trzeba przekroczyć jezdnię 

 Jest przejście dla pieszych 

 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

Parking 

 Ogólnodostępne miejsca parkingowe 

Wejście główne, dojście 

Rampa i schody 

 Liczba stopni do pokonania: 11 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: 11 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 0 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 110 cm 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Szkło 

http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3195&o=01


16. BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY IM. JULIANA 
URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW 
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH 128 
ul. Wasilkowskiego 7, Warszawa 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

Parking 

Parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami 

Podstawowe informacje 

 Piętra: -0.5 

 Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych 

 Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo 

 Możliwość wejścia z psem asystującym 

 Książki z dużym drukiem.  

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line  

 Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez 
pracowników. 

Dojazd, komunikacja 

Metro 

 Metro Imielin Linia 1 

 Metro bez barier 

http://www.niepelnosprawnik.pl/dAgBEVWrxDo?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/dAgBEVWrxDo?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/dAgBEVWrxDo?q=ursynoteka


 Odległość stacji metra od budynku: 200 m 

 Nie trzeba przekraczać jezdni 

Autobus 

 Przystanek autobusowy Os. Wyżyny 01 

 Odległość przystanku autobusowego od budynku: 250 m 

 Trzeba przekroczyć jezdnię 

 Jest przejście dla pieszych 

 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

Parking 

 Ogólnodostępne miejsca parkingowe 

 Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami 

Wejście główne, dojście 

Rampa i schody 

 Liczba stopni do pokonania: 9 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: 9 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 0 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 110 cm 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Szkło 

 

 

 

 

 

http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3195&o=01


17. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA 
NIEMCEWICZA. BIBLIOTEKA DLA MŁODZIEŻY SPOKOTEKA 
ul. Kłobucka 14, Warszawa 

Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach 

Udogodnienia dla osób niewidomych 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

Parking , miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami 

Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością są dostępne dla osób 
poruszających się na wózkach 

Podstawowe informacje 

 Piętra 0 - 1 

 Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych 

 Wejście dobrze oświetlone 

 Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia 

 Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo 

 Możliwość wejścia z psem asystującym  

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line  

 Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez 
pracowników. 

http://www.niepelnosprawnik.pl/vOyYA65R1gE?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/vOyYA65R1gE?q=ursynoteka


Dojazd, komunikacja 

Autobus 

 Przystanek autobusowy Taborowa 02/ Taborowa 01 

 Odległość przystanku autobusowego od budynku: 20 m /140 m 

 Trzeba przekroczyć jezdnię 

 Przejście dla pieszych bez sygnalizacji 

 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

Parking 

 Ogólnodostępne miejsca parkingowe 

Wejście główne, dojście 

 Liczba stopni do pokonania: 0 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: 0 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 24 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 95 cm 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Szkło i tworzywo sztuczne 

Wejście dostępne dla osób z niepełnosprawnością, odrębna 
klatka schodowa 

 Liczba stopni do pokonania: 0 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: 0 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 3 

 Winda  

http://ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3123&o=01


Drzwi wejściowe do pomieszczenia biblioteki od strony windy 

 Szerokość drzwi: 100 cm 

 Liczba stopni do pokonania 0 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Metalowe 

Pomieszczenia 

 Piętro: 1 

 Szerokość drzwi: 95 cm 

 Liczba stopni do pokonania: 9 podest 12 podest 3 

 Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0 

 Rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń 

 Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych 

 

18. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA 
NIEMCEWICZA. WYPOŻYCZALNIA NR 135  

ul. Kłobucka 14, Warszawa 

Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach 

Udogodnienia dla osób niewidomych 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

Parking, miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami 



 Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością są dostępne dla osób 
poruszających się na wózkach 

Podstawowe informacje 

 Piętro 0-1  

 Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych 

 Wejście dobrze oświetlone 

 Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia 

 Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo 

 Możliwość wejścia z psem asystującym  

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line  

 Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez 
pracowników. 

Dojazd, komunikacja 

Autobus 

 Przystanek autobusowy Taborowa 02/   Taborowa 01 

 Odległość przystanku autobusowego od budynku: 20/200 m 

 Trzeba przekroczyć jezdnię 

 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

Parking 

 Ogólnodostępne miejsca parkingowe 

Wejście główne, dojście 

http://ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3123&o=01


Rampa i schody 

 Liczba stopni do pokonania: 0 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: 0 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 24 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 95 cm 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Szkło i tworzywo sztuczne 

Wejście dostępne dla osób z niepełnosprawnością, odrębna 
klatka schodowa 

 Liczba stopni do pokonania: 0 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: 0 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 0 

 Winda  

Drzwi wejściowe do pomieszczenia biblioteki od strony windy 

 Szerokość drzwi: 100 cm 

 Liczba stopni do pokonania 0 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Metalowe 

Pomieszczenia 

 Piętro: 1 

 Szerokość drzwi: 95 cm  

 Liczba stopni do pokonania: 9 podest 12 podest 3 

 Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0 

 Rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń 



 Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych 

 

19. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA 
NIEMCEWICZA. WYPOŻYCZALNIA ZBIORÓW 
OBCOJĘZYCZNYCH NR 131  

ul. Dembowskiego 12, Warszawa 

Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach 

Udogodnienia dla osób niewidomych 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

Parking 

Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością niedostępne dla osób 
poruszających się na wózkach 

Podstawowe informacje 

 Brak pięter 

 Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych 

 Wejście dobrze oświetlone 

 Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia 

 Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo 

 Możliwość wejścia z psem asystującym  

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

http://www.niepelnosprawnik.pl/vOyYA65R1gE?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/vOyYA65R1gE?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/vOyYA65R1gE?q=ursynoteka


 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line  

 Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez 
pracowników. 

Dojazd, komunikacja 

Autobus 

 Przystanek autobusowy Dunikowskiego 02 

 Odległość przystanku autobusowego od budynku: 200 m 

 Trzeba przekroczyć jezdnię 

 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

Parking 

 Ogólnodostępne miejsca parkingowe 

Wejście główne, dojście 

Rampa i schody 

 Długość najdłuższego odcinka rampy: 3.1 m 

 Największe nachylenie rampy: 6.5 cm 

 Nachylenie rampy: 15% 

 Liczba stopni do pokonania: 0 

 Liczba stopni przed wejściem głównym: 0 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 0 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 95 cm 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Szkło 

 Tworzywo sztuczne 

http://ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3123&o=01


Pomieszczenia 

 Piętro: 0 

 Szerokość drzwi: 90 cm 

 Liczba stopni do pokonania: 0 

 Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0 

 Rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń 

 Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych 

 

20. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA 
NIEMCEWICZA. WYPOŻYCZALNIA NR 139. ODDZIAŁ DLA 
DZIECI 
al. KEN 139,  Warszawa 

Dostępne z pomocą dla osób poruszających się na wózkach 

Udogodnienia dla osób niewidomych 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z problemami z czytaniem 

Możliwość wejścia z psem asystującym 

Parking 

Uwaga: toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością niedostępne dla osób 
poruszających się na wózkach 

Podstawowe informacje 

 Brak pięter 

 Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych 

 Wejście dobrze oświetlone 

http://www.niepelnosprawnik.pl/vOyYA65R1gE?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/vOyYA65R1gE?q=ursynoteka
http://www.niepelnosprawnik.pl/vOyYA65R1gE?q=ursynoteka


 Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia 

 Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo 

 Możliwość wejścia z psem asystującym  

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące 

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

 Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line  

 Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez 
pracowników. 

Dojazd, komunikacja 

Metro  

 Stacja Metra Kabaty,  linia 1, metro bez barier 

 Odległość stacji metra od budynku: 280 m  

Autobus 

 Przystanek autobusowy Raabego 02 

 Odległość przystanku autobusowego od budynku: 210 m 

 Trzeba przekroczyć jezdnię 

 Jest przejście dla pieszych 

 Sygnalizacja świetlna bez sygnału dźwiękowego 

 Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie 
krawężniki, zwężenia chodnika) 

 Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu) 

Parking 

 Ogólnodostępne miejsca parkingowe 

Wejście główne, dojście 

 

 Liczba stopni do pokonania: 1 

http://ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1&n=3123&o=01


 Liczba stopni przed wejściem głównym: 1 

 Liczba stopni za wejściem głównym: 0 

Drzwi wejściowe do budynku 

 Szerokość drzwi: 90 cm 

 Jednoskrzydłowe 

 Otwierane na zewnątrz 

 Szkło 

 Tworzywo sztuczne 


