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DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO                    

W ŚWIDNICY 

WYKAZ ZMIAN 

         

 

 

LOKALIZACJA 

  

Lokalizacja i 
dojazd 

Kompleks budynków  Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy 
ul. Generała Władysława  Sikorskiego numer 41 położony jest przy 
głównej łacącej centrum miasta z rondem stanowiącym obwodnicę 
miasta. Budynek jest oddalony w głębi od ulicy mieszczący się za 
parkingiem. Dojazd  5 minut jazdy samochodem od centrum Świdnicy. 
Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd zarówno komunikacją miejską – 
przystanek znajduje się w pobliżu  jak i własnym środkiem 
transportu.  Parking znajduje się przy budynku.  
Dla osób ze szczególnymi potrzebami zaplanowano dojazd drogą 
wewnętrzna do bramy głównej, otwieranej po wybraniu numeru telefonu 
lub użyciu klaksonu samochodu. Po prawej stronie przy wejściu bocznym 
przeznaczonym m.in. dla osób ze szczególnymi potrzebami 
umiejscowiono jedno miejsce parkingowe – dedykowane osobom ze 
szczególnymi potrzebami. Do budynku prowadzi wejście od podwórza 
budynku. Dojście do budynku jest szerokie , jednoskrzydłowe skrzydłowe. 
Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu nie 
zamontowano domofon i przycisku przywołania. Utrudnienia przy wejściu 
nie występują. Drogi wewnętrzne zostały oznakowane w sposób przyjazny 
dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy 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 http://ckz.swidnica.pl  

 

 

 

DOSTOSOWANIE DO WCAG 2.0. 

1. Strona przeanalizowano i sprawdzono na zgodność ze standardem Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0.  na poziomie AAA ( zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

2. Do sprawdzenia użyto programu: 

a) ANDI (Accessible Name and Description Inspector),  

b) https://sitereport.netcraft.com/ 

data opis zmiany 

26.10.2020 Opublikowanie deklaracji 

15.05.2021 Korekta redakcyjna 

24.03.2022 Zmiana treści - rozszerzenie 

Data publikacji strony 
internetowej 

01.12.2005 

Data ostatniej istotnej 
aktualizacji 

26.10.2020 r. 

http://ckz.swidnica.pl/
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c) https://achecker.ca/ WACG 2.0 AAA 

d) http://checkers.eiii.eu/  99,64% 

e) https://validator.w3.org/ 

3. Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji na stronie 

za pomocą czytnika ekranu NVDA. 

4. Część materiałów została wytworzona przed wejściem w życie ustawy i nie zostały 

dostosowane ze względów finansowo-technicznych.  

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ  

1. Strona internetowa posiada status  - częściowo zgodna z ustawą o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu 
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 
a) strona nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe. 
b) serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez 

osoby niedowidzące. zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. 
c) całość serwisu oparta jest na CSM i stylach CSS. 

2. Treści niedostępne 
a) obrazy nie mają atrybutu alt 
b) brak etykiety określającej cel kontroli formularza 
c) kontrast między kolorem tekstu a jego tłem nie jest wystarczający, 
d) zagnieżdżanie nagłówków - śledzenie nagłówków h1 jest nieprawidłowe. 
e) w informacjach tabelarycznych brakuje znaczników tabeli. 
f) strona nie jest przygotowana dla urządzeń mobilnych 
g) pliki pdf nie spełniają wymogów (skany) 

 

PROWADZENIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Biuletynu Informacji Publicznej dostępny jest na stronie   

http://ckz.swidnica.pl/bip/strona-glowna-bip 

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 

Listownie 
adres 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy 
58-105 Świdnica, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 

Pocztą 
elektroniczną 

ckz@ckz.swidnica.pl 

dostępnosc@ckz.swidnica.pl  

Telefonicznie tel. / fax. (074) 852 40 76 

2. Koordynatorem dostępności jest  Pan Leszek Malinowski. 
3. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak 

zapewnienia dostępności na powyższe dane kontaktowe. 

POUCZENIA 

1. Każdy ma prawo: 
a) zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
b) zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

http://ckz.swidnica.pl/bip/strona-glowna-bip
mailto:ckz@ckz.swidnica.pl
mailto:dostępnosc@ckz.swidnica.pl
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c) wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej 
formie. 

2. Żądanie musi zawierać: 
a) dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
b) wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
c) wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 
d) 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. 

3. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich .Biuro Rzecznika 
Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77,  00-090 Warszawa,  
email: biurorzecznika@brpo.gov.pl 
 
 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNA 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy zapewnia dostępność informacyjno -
komunikacyjną w następującym zakresie: 
 

Tłumacz PJM 

 
nie posiadamy przygotowanych  tłumaczy PJM 

 

Obsługa  

gwarantujemy obsługę w przyjaznym otoczeniu, również w 
miejscu wyciszenia, 
obsługa jest przeszkolona w zakresie udzielania pomocy 
osobom o szczególnych potrzebach  

ETRT staramy się pisać i mówić zgodnie ze standardem ETRT. 

Obsługa osób 

słabosłyszących 

nie posiadamy pętli indukcyjnych, informacji w języku brajla 
oraz oznaczeń o różnym stopniu jaskrawości i powiększonej 
czcionce   

 

Obsługa niesłyszących 

  

nie jest dostępna jest usługa tłumacza języka migowego.  

Obsługa niewidomych i 

słabowidzących 

W obiekcie nie zamontowano oznaczenia w języku Braille’a 
na poręczach ewakuacyjnych klatek schodowych.  

Oznakowanie 
Budynek oznakowany przyjaźnie dla osób ze szczególnymi 
potrzebami.  

 

 

 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl
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DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy zapewnia dostępność informacyjno-
komunikacyjną w następującym zakresie: 

Oznaczenie 
budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną na 
fasadzie budynku. 

Parking + Miejsca 
postojowe                

miejsca parkingowe znajdują się  wewnątrz obiektu. 

BOK/Recepcja/ 
Sekretariat 

sekretariat spełniający zadania recepcji zlokalizowany jest na 
piętrze budynku. 

Trasa wolna od 
przeszkód 

na poziomie piętra aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy                  
i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od 
przeszkód. 

Winda nie posiadamy windy 

Toaleta posiadamy toalety dla osób z niepełnosprawnością. 

Pies asystujący 
zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami 
przewodnikami po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie 
lub listownie. 

Pokój/miejsce/kącik 
dla dziecka 

nie posiadamy  pokoju do opieki nad dzieckiem. 

Wi-Fi     nie jest dostępne WI-FI. 

Alternatywne miejsce 
obsługi  

w związku z barierami dotyczącymi wejścia głównego                 
( schody ) i brak rozwiązań architektonicznych pozwalającym 
na dojazdu wózkiem inwalidzkim  możemy zorganizować 
spotkanie w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

 


