
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

SERWIS INTERNETOWY CENTRUM KULTURY I SZTUKI 

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SIERPCU 

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu 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 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu  

Data publikacji strony internetowej: 30.06.2017 r. 

Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych strona internetowa jest dostępna z 

utrudnieniami dla osób z niepełnosprawnościami z powodu niezgodności 

wymienionych poniżej:  

1. Obrazy pełniące rolę linków nie posiadają opisu alternatywnego lub został on 

błędnie sformułowany;  

2. Występują treści nietekstowe, które nie posiadają alternatywy tekstowej lub 

posiadają błędny opis alternatywny;  

3. Na stronie występuje materiał audio bez zapewnionej transkrypcji tekstowej;  

4. Na stronie występuje materiał audio bez napisów rozszerzonych (dla 

niesłyszących);  

5. Na stronie występuje materiał audio bez audiodeskrypcji (alternatywy dla 

osób niewidomych i słabowidzących);  

6. Mało rozbudowana struktura nagłówków;  

7.Na podstronach występują błędy w kontraście tekstu względem jego tła. 

Występują: 

1. Pliki PDF, które są skanem dokumentów źródłowych i nie posiadają warstwy 

tekstowej; 

http://www.ckisz.sierpc.pl/
http://www.ckisz.sierpc.pl/


2. Występują informacje w formie grafik, które nie zawierają warstwy tekstowej 

ani alternatywy w postaci tekstu, a także opisów alternatywnych; 

3. Niektóre elementy mają zbyt niski kontrast;  

4.Niektóre elementy na stronie nie są dostępne z poziomu klawiatury;  

5.Brak mechanizmu umożliwiającego pomijanie powtarzalnych bloków strony;  

6.Na stronie głównej kilkukrotnie występuje link o treści „czytaj więcej”, który 

np. dla osób niewidomych nie jest precyzyjną informacją dotyczącą celu, do 

jakiego prowadzi link;  

7.Podczas nawigacji za pomocą klawiatury nie wszystkie elementy są oznaczone 

fokusem, który ponadto nie spełnia minimalnego wymagania kontrastu w 

stosunku do tła;  

8.Niektóre ikony (linki graficzne) nie posiadają widocznego tekstu z nazwą;  

9. Na stronie stosuje się bardzo małą czcionkę, tekst jest wyjustowany, przyciski 

służące do przejścia w wysoki kontrast nie spełniają należycie swojej funkcji – 

strona staje się niedostępna;  

10. Na stronie brak elementu umożliwiającego zmianę kontrastu oraz wielkości 

czcionki. 

Wyłączenia: 

1. Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku 

zapewniania dostępności;  

2. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w 

programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy 

kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone     

z obowiązku zapewniania dostępności; 

3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; 

4. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są 

wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; 

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.02.2020 r.   



Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej 

przez podmiot publiczny.  

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt 

pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@ckisz.sierpc.pl. 

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. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach 

alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, 

opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.   

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który 

element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba 

żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, 

powinna także określić formę tej informacji.  

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż 

w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot 

publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie 

możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli 

zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może 

zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.  

 W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności 

lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie 

działanie.  

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do 

Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt  
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DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA otoczenie obiektu: 

1. Przy budynku znajduje się parking / wyznaczono miejsca postojowe dla OzN;  

2. Miejsca postojowe dla OzN mają odpowiednie wymiary;  

3. Miejsca postojowe dla OzN są oznaczone w prawidłowy sposób;  

4. Miejsca postojowe dla OzN zlokalizowane są blisko budynku (do 50 m od 

wejścia do budynku); 

5.W najbliższym sąsiedztwie budynku wyznaczono przejścia dla pieszych;  

6. Na przejściach dla pieszych prowadzących do budynku zastosowano 

obniżenia krawężników do maks. 2 cm lub rampy krawężnikowe; 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA wejście do budynku: 

1.W obrębie dojścia do budynku brak barier architektonicznych (wysokich 

krawężników, stopni, uskoków);   

2.Nawierzchnia ciągu pieszego prowadzącego do budynku jest w dobrym stanie 

technicznym (brak ubytków, nierówności nawierzchni);  

3.Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób 

przewidywalny bez przeszkód (można je uznać za dostępne dla OzN wzroku) ; 

4. Budynek jest czytelnie oznakowany (tablicą informacyjną lub w inny sposób); 

5. Przynajmniej jedno z wejść do budynku zapewnia dostęp OzN; 

6.Budynek jest przyjazny dla psów asystujących;  

7.Wszystkie kratki odwodnieniowe i inne ażurowe elementy w nawierzchni 

mają rozstaw / średnicę oczek nie większe niż 2 cm; 

8. Dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne i pochylnia o pochyleniu 

zgodnym z przepisami prawa; 

9. Schody prowadzone są w linii prostej (nie są to schody zabiegowe, 

wachlarzowe); 

10. Ilość stopni w biegu nie przekracza 10, wszystkie stopnie w biegu mają taką 

samą szerokość i wysokość, wyposażone są w obustronne poręcze; 



11. Stopnie schodów pozbawione nosków i nie są ażurowe; 

12. Drzwi wejściowe mają w świetle ościeżnicy co najmniej szer. 0,90 m i wys. 

2,00 m, wysokość progu to drzwi wejściowych nie przekracza 20 mm X  

13. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, otwarcie drzwi nie 

wymaga znacznej siły ani obrotu. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się 

przestrzeń manewrowa dla wózka o wymiarach 1,50 x 1,50 m, zapewniająca 

możliwość otwarcia drzwi i wejścia do budynku ; 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA wnętrze obiektu: 

1.W budynku znajduje się recepcja / punkt informacyjny;  

2. Recepcja / punkt informacyjny jest zlokalizowany w pobliżu wejścia;  

3. Recepcja /punkt informacyjny jest wyróżniona przez elementy architektury / 

kontrast kolorystyczny;   

4.Dojście do recepcji / punktu informacyjnego nie jest oznaczone fakturowo (w 

posadzce); 

5. Lada / kontuar jest obniżona na odcinku o długości co najmniej 0,90 m do 

wysokości maksymalnej 0,80 m;  

6. Osoba w recepcji / punkcie informacji jest widoczna zarówno dla osoby 

stojącej i siedzącej;  

7.Recepcja / punkt informacyjny nie jest wyposażony w stanowiskową pętlę 

indukcyjną; 

8. W budynku znajduje się szatnia zlokalizowana w pobliżu wejścia, lada / 

kontuar nie jest obniżona na odcinku o długości co najmniej 0,90 m do 

wysokości maksymalnej 0,80 m; 

9. Ilość stopni schodów wewnętrznych w biegu nie przekracza 17, szerokość 

użytkowa biegu wynosi co najmniej 1,20 m, szerokość użytkowa spocznika 

wynosi co najmniej 1,50 m, wszystkie stopnie w biegu mają taką samą 

szerokość i wysokość; 

 10. Schody nie są wyposażone w obustronne poręcze; 



11. Poręcze nie są skontrastowane kolorystycznie w stosunku do tła; 

12. Schody w budynku można ominąć za pomocą dźwigu osobowego; 

13. Kabina dźwigu ma wymiary wewnętrzne co najmniej 1,10 m szerokości 

i 1,40 m długości. Drzwi do kabiny dźwigu mają szerokość co najmniej 0,90 m; 

14. W kabinie znajduje się przynajmniej jedna poręcz na wysokości 0,90 m, 

zewnętrzny panel sterujący (tablica przyzywowa) znajduje się na wysokości 

0,80-1,10 m od poziomu posadzki, wewnętrzny i zewnętrzny panel sterowania 

wyposażone są w oznaczenia wypukłe / brajlowskie; 

15. Materiały wykończeniowe ścian nie odbijają światła (nie powodują zjawiska 

olśnienia), w ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów / pojedynczych 

stopni; 

16. Wykładziny, dywany i wycieraczki są na stałe przymocowane do podłoża, 

wykładziny, dywany i wycieraczki mają włókna o długości nie przekraczającej 15 

mm;  

17. Drzwi wewnętrzne mają co najmniej szerokość 0,90 m i wysokość 2,00 m w 

świetle ościeżnicy; 

18. Stanowiska obsługi klientów nie są wyposażone w pętle indukcyjne; 

19. W budynku nie jest zapewniony dostęp do tłumacza języka migowego; 

20. W budynku zapewniony jest dostęp do toalety dla OzN. 

 

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie Raportu  

z audytu dostępności przeprowadzonego w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu 

przygotowanego przez Fundację Polska bez Barier. 


