
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 

Dostępność cyfrowa 

 

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach-Dziedzicach 

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 internetowej: 

www.zstil.eu 

 

Status pod względem zgodności 

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; 

 zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. 

Strona internetowa posiada możliwość ustawień dla osób niepełnosprawnych. 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.02.2020 r. 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 29.03.2022 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności można 

składać pod adresem e-mailowym zstil@zstil.eu lub telefonicznie pod numerem 32 215 29 28. 

Osobą do kontaktu jest Dyrektor Szkoły. 

 

https://zstil.eu/
mailto:zstil@zstil.eu


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. 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 może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności 

cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej 

procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Dostępność architektoniczna kompleksu ZSTiL 

 

 Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Romualda Traugutta, przystosowane 

dla osób niepełnosprawnych – podjazd. 

 Drzwi wejściowe otwierane są automatycznie i umożliwiają bezkolizyjne wejście do budynku. 

 Drzwi wejściowe szklane przystosowane są dla osób słabowidzących oznakowane 

poziomymi przerywanymi pasami. 

 W budynku brak jest wind, w związku z powyższym dostępność osób będących na wózku 

ogranicza się do pomieszczeń znajdujących się na poziomie parteru. Dla osób tych dostępne 

są biura dyrekcji i administracji szkoły, warsztaty szkolne, w których znajduje się toaleta 

dla osób niepełnosprawnych. Z poziomu tego dostęp jest również do sal gimnastycznych, 

biblioteki szkolnej, stołówki szkolnej, świetlicy, sal konferencyjnych, auli szkolnej, 

jak również pracowni i sal dydaktycznych. Wszystkie te pomieszczenia są oznaczone 

numerami. Informację o lokalizacji i ich rozmieszczeniu można uzyskać na portierni szkolnej 

zlokalizowanej przy głównym wejściu w godzinach od 6:00 do 22:00. 



 W znajdujących się w obiekcie klatkach schodowych biegi zostały wyróżnione 

przez oznaczenie początku i końca biegu schodów. 

 Na parkingu głównym od strony ul. Romualda Traugutta oraz na parkingu od strony 

ul. Baduszkowej wyznaczono oraz oznakowano znakami poziomymi oraz pionowymi, 

po jednym stanowisku parkingowym dla osób niepełnosprawnych. 

 W kompleksie szkolnym znajduje się również zespół sportowy „Orlik 2012”, który dostępny 

jest dla osób niepełnosprawnych. Wyposażony jest w sanitariaty przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych na wózku. 

 

Dane teleadresowe 

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych  

im. Stanisława Staszica 

ul. Romualda Traugutta 11 

43-502 Czechowice-Dziedzice 

tel. 32 215 29 28 

e-mail: zstil@zstil.eu 

 

 

 

 

 


