
Deklaracja dostępności 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie 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. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

https://www.szkoły zsps.krakow.pl 

Data publikacji strony internetowej: 09.03.2018 r.  

Data ostatniej aktualizacji: 22.09.2020 r.  

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 wyłączeń wymienionych poniżej: 

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty 

opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: 

a) pochodzą z różnych źródeł, 

b) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, 

c) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, 

d) brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby 

niepełnosprawne, 

e) 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, 

f) zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, 

g) część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 

h) część załączników jest w postaci skanów, 

i) brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

j) filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 

 

Wyłączenia: 

a) część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie 

ustawy o dostępności cyfrowej; 



b) mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności; 

c) administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na 

stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. 

Szkoła będzie się dalej starać przystosowywać stronę, aby polepszyć dostępność witryny, 

w ramach posiadanych środków finansowych. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej  

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe  

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 

kontaktową jest Pani Anna Marciniec, e-mail: sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl, tel.: 

12 4223866. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej 

cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej. 

Informacje na temat procedury  

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej lub jakiegoś jej 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 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 

lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do 

Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/. 

Dostępność architektoniczna 

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli. 

 



Adres: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, 31-469 Kraków, ul. Miechowity 

6. 

 

Wejście główne do budynku znajduje się w elewacji frontowej od strony ul. Miechowity. 

Drzwi nie posiadają mechanizmu automatycznego otwierania, wyposażone są jedynie w 

mechanizm samozamykający. Bezpośrednio w holu wejściowym znajduje się portiernia. 

Szkoła posiada 18 sal dydaktycznych i 4  pracownie, 1 salę gimnastyczną i 2 pracownie 

informatyczne, które gwarantują wszechstronny rozwój ucznia. 

Z budynku szkoły i przedszkola jest 6 wyjść ewakuacyjnych.  

Obiekt szkolny jest całodobowo chroniony przez agencję ochrony, wewnętrzny i zewnętrzny  

monitoring wizyjny. 

 

Opis dostępności korytarzy. 

Korytarze jak i główna klatka schodowa jest dostępne bez ograniczeń. Dodatkowo wszystkie 

schody (pierwszy i ostatni stopień) oznaczone są żółto-czarną taśmą ostrzegawczą. Z uwagi 

na rok budowy oraz fakt, iż budynek posiada 4 kondygnacje (z parterem) nie ma 

zainstalowanych wind. 

Wewnętrzne klatki schodowe zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. 

Korytarze w budynku szkoły mają szerokość min. 3 m, co umożliwia bezproblemowe 

wymijanie się osób poruszających się na wózkach. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach 

indukcyjnych. 

Budynek nie posiada pochylni, platform, nie posiada również systemu informacji głosowych 

ani pętli indukcyjnych. 

Drzwi wejściowe do sali gimnastycznej są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. 

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do 

budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel.: 12 4223866. 

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych. 

Mniejszy parking samochodowy znajduje się przed budynkiem szkoły od strony ul. 

Miechowity. Większy parking znajduje się za budynkiem szkoły po lewej stronie. Wjazd na 

wewnętrzny teren szkoły znajduje się od strony ul. Miechowity. Szkoła nie posiada własnych 

miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. 

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 

ograniczeniach. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 



Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

W szkole istnieje możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel.: 12 4223866. 

 

 


