
Deklaracja dostępności Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej 

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej zobowiązuje się zapewnid 
dostępnośd strony internetowej www.zpewskarzysko.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2019r. 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2020r. 

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

Wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z 
różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach 
organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treśd oraz kształt, 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, 

częśd filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadad napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na 
fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, 

z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang w 
odniesieniu do tytułów lub tekstów alternatywnych, 

na niektórych stronach może wystąpid niepoprawna struktura nagłówkowa, 

Oświadczenie sporządzono dnia 24.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny 
przeprowadzonej w zakresie dostępności cyfrowej. 

Na stronie internetowej można korzystad ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 
odpowiedzialną jest Piotr Wojtaszewski, adres poczty elektronicznej zpewskar@wp.pl. Kontaktowad 
można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 252 48 17. Tą samą drogą można składad wnioski o 
udostępnienie informacji niedostępnej oraz składad 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 zażądad udostępnienia informacji w 
formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania 
zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierad 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 
określid formę tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizowad 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 byd dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli 
zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponowad alternatywny 
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia 
dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyd skargę na takie działanie.Po 
wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesład także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 



Dostępnośd architektoniczna 

Lokalizacja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 

ul. Szkolna 15 Budynek główny 

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Szkolnej. Przed wejściem znajdują się dwa rozległe 
schodki. Brak oznaczenia  krawędzi kontrastową taśmą. Dla osób poruszających się na wózkach 
dostęp do budynku po lewej stronie przez bramę wjazdową na podwórze,  gdzie znajduje się 
pochylnia oraz winda do której prowadzą samoczynnie otwierane drzwi . Do pochylni można 
dojechad szerokim chodnikiem oraz w części ulicą asfaltową wewnętrzną. 

Przy wejściu głównym do budynku znajduje się portiernia. Na parterze znajduje się toaleta dla osób z 
niepełnosprawnościami. Mogą wystąpid drobne niedogodności ze względu na niezachowanie 
powierzchni manewrowej o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m, umiejscowienie podajników z 
mydłem i ręcznikami papierowymi. 

Na wprost wejścia znajduje się tablica informacyjna. 

Po prawej stronie na wysokim parterze znajdują się tablice z ogłoszeniami. Trudnośd może dotyczyd 
wysokości tych tablic – z pozycji osoby siedzącej na wózku ogłoszenia są nieczytelne. 

Po lewej stronie na  wysokim parterze budynku znajduje się sekretariat do którego jest utrudniony 
wjazd wózkiem ze względu na progi i brak przestrzeni manewrowej, dodatkowym utrudnieniem jest 
lada podawcza utrudniająca kontakt wzrokowy dla osób poruszających się na wózku. 

Miejsca parkingowe 

W bezpośrednim sąsiedztwie placówki znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych: 

1 miejsce przy ul. Szkolnej 15 przy wejściu głównym 

1 miejsce w podwórzu budynku w bezpośredniej bliskości podjazdu i windy. 

Komunikacja miejska 

W sąsiedztwie budynku około 300 metrów znajduje się przystanek autobusowy (linie: 5,10) 

Prostopadle do ulicy Szkolnej przebiega w odległości 500 metrów droga krajowa nr 42 

Udogodnienia dla osób głuchych i słabosłyszących 

Brak tłumacza online języka migowego 

Brak urządzenia, które tłumaczy rozmowy z urzędnikami. 

Brak udogodnieo  w komunikacji  z osobami słabosłyszącymi ( np. pętle indukcyjne). 

Informacje dla osób głuchoniewidomych 

Jeżeli jesteś osobą głuchoniewidomą i potrzebujesz tłumacza-przewodnika dla siebie, zgłoś nam taką 
potrzebę wcześniej pod numerem telefonu: 41 252 48 17 lub adresem e-mail: zpewskar@wp.p  

Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeo można wejśd z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Na klatce schodowej początek i koniec biegu schodów został oznaczony kontrastowym kolorem. 



W windach brak jest sygnalizacji dźwiękowej z komunikatami głosowymi informującymi o kierunku 
jazdy windy (góra, dół), zamknięciu i otwarciu drzwi, numerze piętra, dodatkowych informacjach 
(wyjście z budynku). Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a. 

W budynku nie ma oznaczeo w druku powiększonym dla osób słabowidzących. 

Osoby niewidome, które chcą skorzystad z naszych materiałów zamieszczonych na stronie 
internetowej, prosimy o kontakt pod adresem: zpewskar@wp.pl.  

Dokumenty w formie plików PDF 

Częśd artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą byd one 
niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie 
możemy już zamienid. W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy kontakt pod adresem: 
zpewskar@wp.pl. Postaramy się udostępnid potrzebną treśd. W nowych dokumentach PDF 
publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami 
dostępności. Między innymi posiadają logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadają nagłówki, 
elementy graficzne posiadają opisy alternatywne. 

Powiadamianie alarmowe, ewakuacja 

W budynku stosowana jest dźwiękowa sygnalizacja informująca o zagrożeniach. 

 


