
Deklaracja dostępności cyfrowej 

Deklaracja dostępności strony internetowej 

szwarcenowo.com.pl 

• Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01 

Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie 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. Oświadczenie w sprawie 
dostępności ma zastosowanie do strony szwarcenowo.com.pl 

• ostatniej istotnej aktualizacji: 20020-09-18 

Status pod względem zgodności z ustawą 

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 

• tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn 
i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności 
cyfrowej 

• dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elemnty 
graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności 
cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych 

• zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, 
ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23 

• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiadają: 

Adam Urban.- odpowiedzialność cyfrowa 

Agnieszka Kulwicka – odpowiedzialność za dostępność architektoniczną i informacyjno-
komunikacyjną 

• E-mail: spszwarcenowo@poczta.onet.pll 
• Telefon: 56 47 45 407 



Każdy ma prawo: 

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać: 

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie 

alternatywnej informacji niedostępnej. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym 
terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest 
możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do 
organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

• Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Szwarcenowie 
• Adres: Szwarcenowo 36, 13-340 Biskupiec 
• E-mail: spszwarcenowo@poczta.onet.pl 
• Telefon: 535305189 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Dostępność architektoniczna 

Budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Szwarcenowie 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. 
Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Do jednego prowadzą schody, do drugiego (od 
strony parkingu) jest jeden stopień. Przy tym wejściu znajduje się dzwonek – jest wyznaczona 
osoba, która udziela pomocy osobom niepełnosprawnym. 
 
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. 
W starej części szkoły istnieją 3 kondygnacje do których prowadzą jedynie schody, bez 
dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Nowa część szkoły obejmuje łącznik i salę 
gimnastyczną, która dostępna jest dla każdego. 
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego gabinetu/sali. 
Istnieje możliwość umówienia spotkania na parterze. 
Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. 
 
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach 
indukcyjnych. 
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp. 
 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych. 
Miejsce takie znajduje się na parkingu i jest specjalnie oznakowane. 
 
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 
ograniczeniach. 
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym. 
 
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub 
online. 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

 


