
Deklaracja dostępności
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu

Deklaracja dostępności strony internetowej

Wstęp
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 
internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności 
ma zastosowanie do strony internetowej biblioteki www.pbp.sierpc.pl 

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: kwiecień 2013 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.10.2020 r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 
wyłączeń wymienionych poniżej:

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

 elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest 

zamieszczane dużo zdjęć, 
 brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu,
 filmy nie posiadają napisów.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono: 22.10.2020 r.

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu dla strony www.pbp.sierpc.pl przeprowadzono 
samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do 
oceny strony:

Test – European Internet Inclusion Initiative, pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z 
którego wynika, że strona internetowa www.pbp.sierpc.pl spełnia wymagania w 90,56%.

Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Biblioteka będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie www.pbp.sierpc.pl
 Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za 

pomocą klawisza Tab.
 Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami 

dostępności.

Zmiana rozmiaru strony
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku 
wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:



Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dr Elżbieta Gozdowska – Dyrektor PBP w 

Sierpcu,
 e-mail: pbpsierpc@interia.pl
 telefon: 24 275 29 71.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:
 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, na 

przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez 
audio deskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:
 dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w

formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym 
terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest 
możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie 
dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do 
organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu,
 adres: ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc,
 e-mail: pbpsierpc@interia.pl,
 telefon: 24 275 29 71.

 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Pomieszczenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu są wynajmowane od Liceum 
Ogólnokształcącego im. mjr. H. Sucharskiego w Sierpcu. Do biblioteki prowadzi  jedno wejście, 
które jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Wejście to nie posiada podjazdu dla 
wózków inwalidzkich.
Przy budynku wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niewidomych.



Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie 
zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Do 
budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i 
psem przewodnikiem.

W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Koordynator do spraw dostępności:
Agnieszka Gorczyca - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
tel. (24) 275 - 41- 88
e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu
http://www.pcprsierpc.bip.org.pl/index/index/id/709
 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez bibliotekę.


