
Deklaracja dostępności strony internetowej MPK w Sieradzu Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić 
dostepność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie 
do strony internetowej MPK w Sieradzu Sp. z o.o

• Data publikacji strony internetowej: 2009-03-16
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-03

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron  
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W związku z tym, jest ona w części niezgodna z przepisami 
ustawy z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dla strony internetowej  www.mpksieradz.pl przeprowadzono samoocenę dostepności dla osób niepełnosprawnych, do 
której wykorzystano narzędzie do oceny stron interntowych WebAccessibility.com: Test Your Site for Accessibility dostępne 
pod adresem www.webaccessibility.com, 
z którego wynika że strona www.mpksieradz.pl spełnia wymagania w 84%.

Treści niedostępne:  
• brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne 
• niektóre okna (ramki) otwierają się bez ostrzeżenia
• brak możliwości ustawienia na stronie kontrastu
• niektóre teksty łącza nie mają znaczenia w kontekscie
• niektóre linki są bezpośrednio ukierunkowane na obrazy

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych

W chwili  obecnej trwają prace związane z dostosowaniem strony internetowej do wymogów zgodnych z przepisami 
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji podmitów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-02
Deklaracja została ostanio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-02

Deklarację sprządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
• administracja@mpksieradz.pl  
• tel: 500042531, 438275239

Tą  samą  drogą  można  składać  wnioski  o  udostępnienie  informacji  niedopstępnej  oraz  składać  skargi  na  brak 
zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostepności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej 
lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, 
na  przykład  przez  odczytanie  niedostepnego  cyfrowo  dokumentu,  opisanie  zawartości  filmu  itp.  Żądanie  powinno 
zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub jej części 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 inforamcji. Podmiot publiczny powinien zrealizować 
żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od 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 
infromacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego 
sposobu dostęu do inforamacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej 
strony internetowej,  aplikacji  mobilnej  lub elementy strony internetowej do:  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji  w 
Sieradzu Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 63, 98-200 Sieradz, tel: 438275239, administracja@mpksieradz.pl. Po wyczerpaniu 
wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
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Dostępność architektoniczna budynków MPK w Sieradzu Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
adres: ul. Jana Pawła II 63, 98-200 Sieradz
kontakt: biuro@mpksieradz.pl
telefon: +48 827 52 39, 827 51 93

Otoczenie i wejście do budynku. 

Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
Biuro MPK w Sieradzu Sp.  z  o.o.  zlokalizowane jest  na I  piętrze.  Wejście do biura po schodach z poręczą,  drzwi  
otwierane na zewnątrz.  Brak windy.  Dyspozytornia zlokalizowana jest na parterze.  Wejście na dyspozytornię – dwa 
schodki  z  poręczą.  Do  budynku  i  pomieszczeń  ogólnodostępnych  można  wejść  z  psem  asystującym  i  psem 
przewodnikiem.

Toalety.

Jedna toaleta ogólnodostępna znajduje się na I piętrze budynku (biura). Druga toaleta ogólnodostępna znajduje się na 
parterze budynku (dyspozytornia). Brak toalet  dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących.

Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących lub niesłyszących w języku migowym.

Udogodnienia dla osób starszych.

W budynku biurowym znajduje się poczekalnia z miejscami siedzącymi.  Wzdłuż schodów prowadzących na I piętro 
znajduje się poręcz.
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