
DEKLARACJ DOSTĘPNOŚCI 

 

1. Nazwa podmiotu publicznego 

Zespół Szkół w Krzywdzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej 

strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do 

strony internetowej Zespół Szkół w Krzywdzie. 

 

2. Data publikacji i aktualizacji 

 

Data publikacji strony internetowej: 7 lipca 2018 r. 

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22 marca 2021 r. 

 

3. Dane kontaktowe 

 

Email: zsspk@wp.pl 

Telefon: 25 755 10 88 

 

4. Status pod względem zgodności z ustawą 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 

r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

− filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych – zostały 

opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności 

cyfrowej. 

 

mailto:zsspk@wp.pl


 

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania  

Oświadczenie sporządzono dnia: 22 marca 2021 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej  

przez podmiot publiczny.  

 

6. 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 może złożyć skargę w sprawie zapewnienia 

dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu 

strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej 

wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

 



Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: 

https://www.rpo.gov.pl/ 

 

7. Skróty klawiaturowe  

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów 

klawiaturowych przeglądarki.  

 

8. Dokumenty 

Na stronie szkoły znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich 

pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki 

będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów 

alternatywnych do tabel i grafik. 

 

9. Dostępność architektoniczna 

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.  

Wejście do budynku nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich ale jest 

możliwość swobodnego wjazdu do budynku z bocznej strony, ponieważ 

drzwi nie posiadają progów utrudniających wjazd wózka. W wejściu znajduje 

się domofon oraz dzwonek, z którego mogą skorzystać osoby mające 

problem z poruszaniem się, niestety ich wysokość zamontowania może 

stanowić barierę dla osób poruszających się na wózku, wówczas należy 

dzwonić na podane w wejściu numery telefonów). 

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku. 

Budynek posiada toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Drzwi 

kontrastują ze schodami.  Budynek nie posiada informacji głosowych, pętli 

indukcyjnych dla osób niesłyszących i słabo słyszących (po wcześniejszej 

informacji telefonicznej zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami 

pomoc pracownika szkoły na terenie budynku.  

https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność korytarzy, schodów i wind. 

Korytarze umożliwiają swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. 

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób 

korzystania z nich. 

Na terenie Zespołu Szkół nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla 

osób niepełnosprawnych.  

 

Wstęp z psem asystującym. 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu 

potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu 

wymaganych szczepień weterynaryjnych. 

 

Tłumacz języka migowego. 

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania 

z usługi tłumacza on-line.  


