
Deklaracja dostępności 
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana brzechwy w Szczecinku zobowiązuje się 

zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 

2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

http://sosw-swiatki.pl/ 

 

Dane teleadresowe jednostki: 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku  

ul. Stanisława Staszica 18, 78-400 Szczecinek 

tel./fax: 94-37-31-057 

e-mail: sekretariat_sosw@op.pl 

 

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: 

 

 filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż ich twórcy nie mieli technicznych możliwości 

zaoferowania tej usługi, 

 zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych, mają one charakter 

promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, 

 nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak 

obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis. 

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-27 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-07 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-07 

  

  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny 

oraz na podstawie testu przeprowadzonego automatycznym narzędziem sprawdzającym 

dostępność stron internetowych: http://checkers.eiii.eu  z którego wynika, że strona internetowa 

http://sosw-swiatki.pl/ spełnia wymagania w 97,98 % 

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze Specjalnym 

Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Szczecinku sekretariat_sosw@op.pl. Kontaktować 

można się także dzwoniąc na numer telefonu 94-37-31-057. 

 

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 
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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. 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Dostępność architektoniczna 

 

Budynek oraz wejście do budynku bez barier architektonicznych, dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: podjazdy dla wózków, windy, toalety przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych - wyposażone w uchwyty przy umywalkach i toaletach. Parkingi i ścieżki 

spacerowe bez barier architektonicznych. Do budynku szkoły może wejść osoba z psem 

przewodnikiem/asystującym. W budynku jest możliwość porozumiewania się za pomocą 

języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu. 

 

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

