
Deklaracja dostępności 

Zespół Szkół w Świdrach zobowiązuje 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 
strony internetowej http://spswidry.edu.pl/ 

 Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01 
 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-01 

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 lub włączeń wymienionych poniżej: 
 część publikowanych plików nie jest dostępnych cyfrowo z uwagi na fakt, że: pochodzą                   

z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, 
posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed 
wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, 

 brak opisów zdjęć, a zamieszczane fotorelacje nie mają do każdego zdjęcia tekstu 
alternatywnego, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,  

 niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie PDF lub 
inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do 
opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza 
wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność, 

 linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści 
tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych. 

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu 
publicznego. 

 Wyłączenia:  
 strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, 
 mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności 

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 
 Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01 

Skróty klawiszowe 
Na stronie Zespołu Szkół w Świdrach  można używać standardowych skrótów klawiszowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 
kontaktową jest Barbara Gajo, Agnieszka Śledź; e-mail: spswidry@o2.pl, tel. 79381500. Tą samą 
drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać 
żądania zapewnienia dostępności cyfrowej. 

http://spswidry.edu.pl/


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 
internetowej lub jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, 
wskazanie, o którą stronę internetową 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 zrealizuje 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 możne złożyć skargę 
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po 
wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 
Obywatelskich. 
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/  

Dostępność architektoniczna 
Zespół Szkół w Świdrach, Świdry 99, 21-400 Łuków 

 
 Wjazd na teren szkoły znajduje się od strony drogi wojewódzkiej 808. 
 szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
 Do budynku prowadzi 6 wejść:  

 główne, od strony dziedzińca szkoły, 2 schody prowadzą  na poziom parteru, do których 

przylega podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych;  

 boczne dla rodziców dzieci przedszkolnych, 2 schody prowadzą na poziom parteru 

 boczne dla pracowników 2 schody prowadzą na poziom parteru 

 boczne przy parkingu dla rowerów dla pracowników kuchni, 7 schodów prowadzi  na 

poziom parteru 

 boczne przy sali gimnastycznej dla pracowników 2 schody prowadzą na poziom parteru 

  boczne od strony wschodniej dla pracowników z poziomu parteru, wewnątrz budynku 3 

schody prowadzą na poziom parteru. 

 Wszystkie drzwi wejściowe otwierane są ręcznie .  

 Budynek posiada 1 kondygnację, aby przemieścić się między kondygnacjami trzeba pokonać 
schody. 

 Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja 
pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – schody). 

 W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 
 W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. 
 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 W budynku nie ma windy. 
 W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
 Placówka nie posiada tłumacza języka migowego. 

 

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

