
Deklaracja Dostępności 
Wstęp 
 
Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego  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 podmiotowej strony  http://zsb.radom.pl/. 

Data publikacji strony internetowej: 2002.09.30 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.05.30 

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 (filmy zostały opublikowane przed 
wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane  
do realizacji bieżących zadań ZSB), 

• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF/XLSX/DOCX nie są w 
pełni dostępne cyfrowo (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o 
dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZSB), 

• część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (zostały opublikowane 
przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do 
realizacji bieżących zadań ZSB), 

• poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu 
publicznego, jednak nadal pracujemy nad dostosowaniem zawartości strony do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.16 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkół 
Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu.  

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny 
+48 362 18 32 wew. 501 lub 502, bądź adres e-mail: zsb-radom@wp.pl.  Tą samą drogą 
można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania 
zapewnienia dostępności. 
 

Informacje na temat procedury 

http://zsb.radom.pl/
mailto:zsb-radom@wp.pl


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. 
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: 

• Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego – Jolanta Skoczylas 
• E-mail: zsb-radom@wp.pl 
• Telefon: 48 3626253 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich 
https://www.rpo.gov.pl/. 

Dostępność architektoniczna 

1. Budynek, w którym mieści się siedziba Zespołu Szkół Budowlanych, usytuowany jest  
w Radomiu przy ul. Kościuszki 7, zajęcia dydaktyczne, praktyczne oraz sportowe są 
prowadzone w czterech budynkach połączonych ze sobą. 

2. Do  budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kościuszki. Jest ono 
ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.  Przy wejściu  znajduje  się podjazd dla 
wózków. 

3. Budynek główny ma  5 kondygnacji, nie posiada windy ani toalet dostosowanych  
na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

4. Dla osób niepełnosprawnych dostosowane jest  również wejście do szkoły od sali 
gimnastycznej. Wewnątrz budynku  hali sportowej znajduje się  dźwig (platforma dla 
niepełnosprawnych), który umożliwia pokonanie klatki schodowej ze schodami i 
dotarcie na piętro szkoły, celem załatwienia spraw w sekretariacie lub w gabinecie 
dyrektora.  
W budynku hali sportowej znajdują się toalety dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych. 

5. Szkoła ma własny parking pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną. Brak wydzielonego 
miejsca dla osoby niepełnosprawnej.  

6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 

7. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. 

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


8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w 
druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać  
z tłumacza języka migowego. 

9. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, 
po zawiadomieniu o takiej potrzebie. 
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