
Deklaracja dostępności 
 
 
Oświadczenie w sprawie dostępności 
 
Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca 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. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 
Biblioteki: https://cbs.stat.gov.pl/ 

Powyższa strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Strona posiada wersję kontrastową, możliwość zmiany rozmiaru czcionki, na stronie 
internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Do części dokumentów tekstowych na stronie jest utrudniony dostęp cyfrowy. 
Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, nie są one jednak 
wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. 

Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku,  multimedia opublikowane przed 
23 września 2020 roku, treści archiwalne które nie są wykorzystywane do bieżących zadań 
a zostały opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu 
przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 29.10.2020 r. Deklarację sporządzono na 
podstawie samooceny. 

 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 
odpowiedzialną jest Remigiusz Tworzydło r.tworzydlo@stat.gov.pl 

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można 
składać w sekretariacie biblioteki lub przesłać na adres: sekretariat-CBS@stat.gov.pl 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, 
lub jakiegoś jej elementu. W przypadku braku dostępności można też zażądać udostępnienia 
informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu 
czy 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 
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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. 

 
Postępowanie odwoławcze 
 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub 
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

Po wyczerpaniu wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich 
https://www.rpo.gov.pl/pl 

 
Dostępność architektoniczna 
 

Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca mieści się w Warszawie przy al. Niepodległości 
208 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego.  

Czytelnia oraz informatorium CBS znajdują się na tym samym poziomie, w bloku D na parterze. Są 
dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.  

Schody znajdujące się w holu głównym, z którego przechodzi się do bloku D są wyposażone w 
platformę schodową dla osób niepełnosprawnych. Czytelnia wyposażona jest w biurka i komputery 
dostępne dla osób na wózkach oraz antypoślizgową podłogę. W sąsiedztwie czytelni i informatorium 
znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.  

Pracownicy Centralnej Biblioteki Statystycznej służą pomocą wszystkim czytelnikom korzystającym z 
usług biblioteki osobiście i na odległość. 
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