
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony 
internetowej Zespołu Szkół nr 5 – Specjalnych w 
Nowym Sączu 
 
Wstęp deklaracji 

Zespół Szkół nr 5 - Specjalnych w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej 
strony podmiotowej BIP 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 podmiotowej www.specjalna.iaw.pl 

 

Dane teleadresowe jednostki: 
Zespół Szkół nr 5 - Specjalnych 

33-300 Nowy Sącz 

ul. Magazynowa 6 

tel./fax: (18) 442 74 01 

e-mail: specjalna@pro.onet.pl 

www.specjalna.iaw.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-27 
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03 

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wprowadzenie zmian 
zgodnych ze standardami W3C oraz WCAG 2.0 wiąże się z poniesieniem nadmiernych kosztów, 
dlatego niezbędne dane wynikające z deklaracji dostępności cyfrowej zostały udostępnione na 
stronie: https://bip.malopolska.pl/zsnr5spec,e,deklaracja.html 
 

 
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP 

Strona www.specjalna.iaw.pl zostanie w najbliższym czasie dostosowana do wymogów 
wynikających z ustawy oraz standardów W3C oraz WCAG 2.0. Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia 
poprzez dane teleadresowe szkoły w celu ułatwienia dostępu do treści udostępnionych na 
stronie internetowej szkoły. 

Data sporządzenia deklaracji 

Deklarację sporządzono dnia 2020-02-27 

Sprawdzono na podstawie samooceny pracownika szkoły czy użytkownicy posiadają dostęp do 
strony z różnych nośników.  

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

http://www.specjalna.iaw.pl/
https://bip.malopolska.pl/zsnr5spec,e,deklaracja.html
http://www.specjalna.iaw.pl/


Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Waldemar Bogacz  
e-mail: specjalna@pro.onet.pl  
Telefon: 18 442 74 01 

Procedura wnioskowo-skargowa 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji 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 
skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna 

Szkoła składa się z pięciu budynków czterech A, B, C, D parterowych oraz jednego H  piętrowego. 

Budynki szkoły mieszczą się przy ul. Magazynowej 6 w Nowym Sączu. Wejście do szkoły 

(budynek A) znajduje się od ulicy Magazynowej.  Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy 

szkoły. Ponadto na teren szkoły można dostać się przez  bramę wjazdową znajdująca się także 

przy ulicy Magazynowej. 

Budynki  na zewnątrz oznaczono  literowo: A (dyrekcja szkoły, sekretariat szkolny, sekretarz, 

księgowość, sale lekcyjne, toalety), B (pokój nauczycielski, gabinet pedagoga szkolnego, 

kierownik warsztatów szkolnych, sale lekcyjne, szatnie, toalety), D (sale lekcyjne, toalety), H 

(gabinet pomocy przedmedycznej, logopeda, psycholog, biblioteka , toaleta dostosowana do 

osób niepełnosprawnych ruchowo, sale lekcyjne, szatnie, sala gimnastyczna, toalety). Budynki 

nie posiadają wind, platform schodowych oraz  schodołazów. Wzdłuż budynku C, D, H znajduje 

się chodnik z podjazdem na wózki inwalidzkie.  

Szkoła posiada dwa samochody z zamontowanymi urządzeniami do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 

Szkoła posiada duży parking z możliwością dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. 

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Do budynków  C, D można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy poszczególnych budynkach są 

pracownicy obsługi oraz administracji. 

mailto:specjalna@pro.onet.pl
http://www.rpo.gov.pl/

