
Deklaracja dostępności serwisu internetowego 

Zobowiązujemy 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 naszych serwisu internetowego, serwisu 
BIP.  

Data publikacji strony internetowej: 30.09.2020r. 

Data ostatniej aktualizacji: 02.11.2021r. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne: 

• brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby 
niepełnosprawne, 

• niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje, 

• umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla 
osób głuchych, 

• linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się 
w tym samym oknie, 

• pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i 
osadzać teksty bezpośrednio w serwisie, 

• wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych 
kosztów. 

Oświadczenie sporządzono dnia 03.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny 
przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną 
jest Izabela Niebieszczańska, adres poczty elektronicznej zslwowek@gmail.com.pl. Kontaktować 
można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 78 24349. 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, 
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. 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 
którą stronę internetową lub aplikację mobilną 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. 
 
 

mailto:zslwowek@gmail.com.pl
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


Dostępność architektoniczna 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim mieści się 
w jednym budynku. 

ul. H. Brodatego 1, 59-600 Lwówek Śląski. 

Do budynku prowadzą 3 wejścia: A, B, C 

Przy wejściach do budynku zainstalowane są urządzenia do dezynfekcji rąk,  przed sekretariatem szkoły 
oraz na I piętrze automatyczne urządzenia do pomiaru temperatury oraz dezynfekcji rąk. 

W budynku umiejscowione są również instytucje:  

1. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacyjnego – 3-piętro 
2. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna – parter, po prawej stronie od poziomu wejścia 
3. Biblioteka Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji – parter, po prawej stronie poziomu wejścia 
4. Biblioteka szkolna – po prawej stronie od poziomu wejścia. 
5. Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia B i jest do niego bezpośredni dostęp z 

poziomu wejścia. 

Wejście A – przeznaczone jest głownie dla uczniów i pracowników szkoły. 

Wejście B – przeznaczone jest dla interesantów szkoły, wejście do PORE, Biblioteki PORE, Powiatowej 
Biblioteki Pedagogicznej. 

Wejście C – wejście na korytarz szkoły i na salę gimnastyczną. 

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pomieszczenia na 
parterze. W budynku nie ma windy. Po wcześniejszym poinformowaniu dostępny jest schodowłaz. 
Kontakt z Bibliotekami jest możliwy poprzez komunikację dzwonkiem umieszczonym przy wejściu B. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na I piętrze szkoły. 

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Nie posiadamy pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie poświęconej temu tematowi. 

 

 

 

http://www.gov.pl/dostepnosc-cyfrowa/

