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Deklaracja dostępności serwisu 

 

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie 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 stron internetowych: 

http://kpss.lublin.pl oraz http://sppss.lublin.pl 

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.02.22. Deklarację sporządzono na podstawie 

samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

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

odpowiedzialną jest Krzysztof Król, adres poczty elektronicznej: informatyk@kpss.lublin.pl. 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 748 18 81. Tą samą drogą 

można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak 

zapewnienia dostępności. 

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać 

udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego 

cyfrowo dokumentu, opisania 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 otrzymania informacji w formie alternatywnej, 

powinna także określić formę tej informacji. 

 

http://kpss.lublin.pl/
http://sppss.lublin.pl/
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Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 

dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie 

informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być 

dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny 

może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub 

alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

 

Informacja dodatkowa 

1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po 

serwisie za pomocą klawisza Tab. 

2. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego 

linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych 

elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną 

obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym 

stopniu niedowidzącym. 

3. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – zawsze otwierają się w tym 

samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką. 

4. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na 

stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. 

5. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami 

dostępności. 

6. Na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób 

niedosłyszących.  

7. Na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni 

dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, 

tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów. 

 

 

 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
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Dostępność architektoniczna 

 

 

Do budynku prowadzą trzy wejścia: główne ze schodami, wejście na niski parter  

oraz wejście na parter z pochylnią dostosowane dla osób z problemami motorycznymi, 

niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, a także dla rodziców z wózkami dziecięcymi. 

Wejście to jest usytuowane bezpośrednio przy parkingu. Budynek  posiada następujące 

kondygnacje: niski parter, parter, oraz I i II piętro. Korytarz na parterze jest przestronny  

i umożliwia swobodne poruszanie się. Dodatkowo z korytarza na parterze można dostać  

się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze usytuowana  

jest też szatnia dla uczniów. Z parteru na niski parter oraz na pietra prowadzą schody, brak 

jest windy. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym/przewodnikiem.  

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, zobowiązane są do zgłaszania 

chęci skorzystania z pomocy. 


