
Zespół Szkół Rolniczych
w Białymstoku

Deklaracja dostępności
Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku 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.zsrbialystok.pl

● Data publikacji strony internetowej: 2021-03-25

● Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-03

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

● Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29

● Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29

● Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

● Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
● Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Domalewski.
● E-mail: mdomalewski@zsrbialystok.pl

Każdy ma prawo:

● zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

● zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

● wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

http://www.zsrbialystok.pl
mailto:mdomalewski@zsrbialystok.pl


Żądanie musi zawierać:

● dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

● wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

● wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej
formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

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 zapewnienia
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: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Dostępność do budynku Szkoła:
● Do budynku szkoły prowadzi 1 wejście główne ze schodami, brak podjazdu dla osób

niepełnosprawnych.

● Drugie wejście oddalone jest około 25 metrów od wejścia głównego – wejście

do Zespołu Sal Sportowych, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

● W budynku znajduje się winda oraz toalety przystosowane dla osób

niepełnosprawnych.

● Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.

● Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym

oraz wejściu do Zespołu Sal Sportowych są pracownicy obsługi.

● Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

● W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

http://www.rpo.gov.pl


Dostępność do budynku Internat:

● Budynek piętrowy posiadający dwie kondygnacje.

● Do budynku prowadzą wejścia poprzez schody. Nad wejściami nie ma głośników

systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidomej i słabowidzącej. Brak jest

podjazdów i platform dla osób niepełnosprawnych.

● Budynek  posiada dostępu dla osób na wózkach inwalidzkich oraz toalety

dla osób z niepełnosprawnościami.

● Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu dla osoby z niepełnosprawnościami

z obu stron budynku.

● Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń

technicznych, kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi oraz stołówki) może wejść

osoba z psem asystującym.

● W budynku znajdują się winda. Wejście na każdą z kondygnacji przez schody

lub windą.

● Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym

jest wychowawca obecny na dyżurze w budynku internatu.

● W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma możliwości skorzystania

z tłumacza języka migowego.

● W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych

lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

● W sytuacji zagrożenia jednostka dysponuje alarmowym systemem dźwiękowym oraz

zapewnia, w przypadku konieczności ewakuacji lub ratowania, pomoc osób trzecich.

Dostępność do budynku Centrum Kształcenia
Zawodowego nr 5:

● Do budynku Centrum Kształcenia Zawodowego nr 5 prowadzi 1 wejście główne

oraz jedno wejście boczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

● W budynku znajduje się winda oraz toalety przystosowane

dla osób niepełnosprawnych.

● Na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego nr 5 są miejsca parkingowe,

oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

● Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym

są pracownicy obsługi.



● Do budynku Centrum Kształcenia Zawodowego nr 5 może wejść osoba

z psem asystującym i psem przewodnikiem.

● Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego nr 5 został przystosowany dla osób

niewidomych (oznaczenia w języku Braille'a, oraz ścieżki naprowadzające,

oznaczenia ostrzegawcze).


