
Deklaracja dostępności 

Wstęp 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu zobo-
wiązuje 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.zsoizlubien.kki.pl 

Dane teleadresowe jednostki: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu 

32-433 Lubień 20 

Telefon: +48 18 268 20 20 

Fax: +48 12 268 20 20 

E-mail: sekretariat@zsoizlubien.kki.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2005-05-15 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-25 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgod-

ności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 zamieszczone na stronie dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać 
nieopisane elementy graficzne - opublikowane przed wejściem w życie ustawy o 

dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych 
 zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy – 

zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 
 elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, wyłączone są z obowiązku 

zapewnienia dostępności 

Data sporządzenia deklaracji 

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

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

ktową jest Jacek Pasiowiec – jacpasio@zsoizlubien.kki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc 
na numer telefonu 182682020. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji 
niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Procedura wnioskowo-skargowa 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i apli-
kacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego 

z  żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich 
elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych 
w  ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć wniosek do Rzecznika Praw 

Obywatelskich lub złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks postępowania administracyjnego. 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im Bohaterów Monte Cassino w Lubniu mieści się 
w jednym budynku. Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na 
terenie budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada 

parking dla uczniów, rodziców i opiekunów bez wydzielonych miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych. Korytarze, schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne, nie są 

jednak odpowiednio oznakowane, zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz 
wzroku (brak wind, pochylni, platform przyściennych, oznakowania różnic poziomów odpowiednią 
kolorystyką oraz piktogramami informującymi o lokalizacji punktu komunikacji niewerbalnej dla 

osób głuchoniemych). 
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