
Deklaracja dostępności 

 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej  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  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej’ 

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-08.  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-06. 

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 wyłączeń wymienionych poniżej: 

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 

 część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 

 brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

Wyłączenia: 

 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 

 filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie 

samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 

kontaktową jest Krzysztof  Janik, zsabystra@op.pl. Kontaktować można się także 

dzwoniąc na numer telefonu 18 351 31 69. 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, 

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. 

Dostępność architektoniczna 
 Wjazd na teren Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Bystrej  realizowany jest 

od strony drogi gminnej Bystra - Gorlice. Brama wjazdowa zlokalizowana jest w 

zachodniej części kompleksu szkolnego. Teren należący do ZSCKR w Bystrej otoczony jest 

ogrodzeniem zabezpieczającym kompleks przed nieautoryzowanym wejściem. 

  

Opis dostępności wejścia do budynku: 

Aby wejść do budynków kompleksu ZSCKP w Bystrej: 

 Budynek Główny wejście schodami brak podjazdu, 

 Dydaktyczny z Aulą oraz Mieszkalny z Biblioteką i Pracownią Żywienia   nie ma 

potrzeby pokonywania schodów, istnieje możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim. 

  

Opis dostępności do poszczególnych kondygnacji budynku, korytarzy, schodów i wind: 

 

W skład kompleksu wchodzą: 

Budynek główny – posiadający 3 kondygnacje nadziemne 

Sekretariat jednostki mieści się na parterze budynku głównego, przy wejściu. Aby dostać 

się na wyższe piętra budynku głównego  konieczne jest pokonanie schodów. Brak wind, 

 pod tym względem budynek  nie jest przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych. Korytarze są ogólnodostępne, nie zawierają barier ani przeszkód 

komunikacyjnych. Korytarze umożliwiają poruszanie się na wózku. Brak toalety dla osób 

poruszających się na wózkach. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem w 

części budynku dostępnej dla osoby o utrudnionych możliwościach poruszania się. 

Istnieje także możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego 

pomieszczenia. 

 



 

Budynek dydaktyczny z Aulą – posiada  3 kondygnacje nadziemne 

Budynek – dostępny dla osób  niepełnosprawnych (parking, winda, toalety dla 

poruszających się na wózkach) 

 

Budynek mieszkalny z wydzieloną biblioteką i pracownią żywienia 

 – 2 kondygnacje nadziemne ( część mieszkalna I piętro, biblioteka i pracownia żywienia 

- parter). 

 Budynek – parter wydzielona biblioteka oraz pracownia żywienia dostępny dla osób na 

wózkach (podjazd dla niepełnosprawnych) 

 

Opis dostosowań pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych: 

Budynki posiadają podjazdy dla pojazdów od strony wewnętrznego dziedzińca oraz 

podjazdy dla wózków inwalidzkich. Budynki główny i mieszkalny nie posiadają wind 

umożliwiających dostęp do wszystkich pięter budynku osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich. Budynek dydaktyczny z aulą  ze względu na swoje 

rozwiązania architektoniczne oraz windę umożliwia swobodne poruszanie się osób na 

wózkach inwalidzkich z wyjątkiem pomieszczeń technicznych. 

Budynki nie posiadają informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. 

W budynkach brak jest oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w 

druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

  

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla 

osób niepełnosprawnych: 

Na obszarze kompleksu szkolnego zapewnia się miejsca parkingowe dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową. Miejsca takie są zlokalizowane na placu parkingowym 

zlokalizowanym przy budynku dydaktycznym z aulą. 

  

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 

ograniczeniach: 

Do każdego budynku i wszystkich jego pomieszczeń poza pomieszczeniami technicznymi 

można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

  

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: 

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub 

online. 



 

  

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku: 

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do wymaganego pomieszczenia lub 

pracownika, zapewnia się możliwość wyjścia pracownika do interesanta w dogodny dla 

niego sposób. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się ewakuację lub ich 

uratowanie, w sytuacjach kryzysowych, poprzez względną bliskość wyjścia 

ewakuacyjnego oraz pomoc pracowników jednostki. 

INFORMACJE DODATKOWE 

Ułatwienia 

UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 

Na stronie internetowej ZSCKR w Bystrej można używać standardowych skrótów 

klawiaturowych przeglądarki. 

Strona internetowa jednostki pod linkiem: http://zsabystra.com.pl/ posiada dla 

użytkowników takie ułatwienia jak: 

o oznaczenie innym kolorem linków 

o czytelną czcionkę. 

o nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek 

internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB). 

o wyszukiwarkę treści 

o jasne tło. 

Inne informacje i oświadczenia 

STRONA INETERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika 

Praw Obywatelskich pod linkiem: https://www.rpo.gov.pl 

 

  

 

http://zsabystra.com.pl/
https://www.rpo.gov.pl/

