
Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Kamieniu Małym 

 

Deklaracja dostępności strony Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu 
Małym  zapewnia  dostępność  swojej  strony  internetowej  zgodnie  z  przepisami  ustawy 
z 4 kwietnia  2019  r.  o  dostępności  cyfrowej  stron  internetowych  i  aplikacji  mobilnych 
podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony 
internetowej https://www.zsrkm.pl/ 

 
Data publikacji strony internetowej: 30.01.2019 r. 
Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.01.2019 r. 

 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu 
poniższych niezgodności lub wyłączeń: 
1. mogą   zdarzyć   się   sytuacje,   że   pewne   dokumenty   opublikowane   na   stronie   są 

niedostępne z uwagi na fakt, że: 

 opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 
2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych 

wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że 

 zostały  opublikowane  również  przed  wejściem  w  życie  ustawy  o  dostępności 
cyfrowej. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020 r. 
Deklarację   sporządzono   na   podstawie   samooceny   przeprowadzonej   przez   podmiot 
publiczny. 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

 
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
 

1. Deklarację  sporządzono  na  podstawie  samooceny  przeprowadzonej  przez  podmiot 
publiczny. 

 

Na  stronie  internetowej  można  używać  standardowych  skrótów  klawiaturowych 

przeglądarki. 
 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 
kontaktową jest Paweł Karski, paulxf@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na 
numer  telefonu  692 458  963.  Tą  samą  drogą  można  składać  wnioski  o  udostępnienie 
informacji niedostępnej oraz składać żądania 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 za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez 
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji 
itp. 

 

Żądanie powinno zawierać: 
 

 dane osoby zgłaszającej żądanie, 

http://www.zsrkm.pl/
mailto:paulxf@wp.pl


 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 możne złożyć skargę w sprawie zapewniana 
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 internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/. 
 
 

Dostępność architektoniczna 
 

Na teren szkoły prowadzi wjazd od drogi powiatowej Kamień Mały – Kamień Wielki. 
 

Główne wejście do placówki znajduje się w budynku A. Do szkoły prowadzi również wejście 

znajdujące się w budynku B. Oba wejścia są dostępne dla uczniów i pracowników. 
 

Szkoła nie dysponuje wejściem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku 

inwalidzkim. Wewnątrz budynku A znajdują się pięciostopniowe schody prowadzące na 

parter, które uniemożliwiają samodzielny wjazd osobom poruszającym się na wózkach 

inwalidzkich. Na kolejne piętra głównego budynku prowadzą schody stanowiące barierę dla 

osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku A znajduje się dzwonek, z którego może 

skorzystać osoba niepełnosprawna, informując o swoim przybyciu. Wezwani pracownicy 

pomogą jej dostać się do budynku szkoły. 
 

Do budynku B prowadzą dwustopniowe schody uniemożliwiające swobodne poruszanie się 

na wózku inwalidzkim, istnieje jednak możliwość wykonania w tym miejscu podjazdu dla 

osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 
 

Na terenie szkoły znajdują się parkingi samochodowe, na których wyznaczono jedno miejsce 

dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane nieopodal wejść do obu budynków szkoły. 
 

Wewnętrzne klatki schodowe budynku A są wąskie (budynek pochodzi z końca XIX wieku), 

szersze  znajdują  się  w  budynku  B,  wzniesionym  w  latach  siedemdziesiątych  XX  wieku. 

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


W szkole brakuje  wind,  wąskie  klatki  schodowe  uniemożliwiają  zamontowanie  platform 

przyschodowych. 
 

Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku. Podłogi wyłożone są 

gresem, na stopniach schodowych znajdują się kafle antypoślizgowe. 
 

W budynkach szkoły nie występują progi podłogowe. 


