
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

1.DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W CZARNKOWIE 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.ckzczarnkow.edu.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22 

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-22 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22 

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021-03-02 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Osobą kontaktową jest Tomasz Kurpiel , adres e-mail: t.kurpiel@ckzczarnkow.edu.pl . 
Informacja zwrotna 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową 
jest Tomasz Kurpiel, t.kurpiel@ckzczarnkow.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o 
udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Postępowanie odwoławcze 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 14 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. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 
Obywatelskich. 

 

 



 2. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. 
 
Do budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie prowadzą 3 wejścia,  główne 
usytuowane jest od ul. Chodzieskiej,  jest zadaszone i wykonane bez stopni schodowych.   
 
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. 
 
W budynku centrum korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. 
W budynku nie ma windy, która umożliwiałaby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się 
na wyższe kondygnacje.  
 
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. 
 
W budynku  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
  
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
Na terenie placówki istnieje  parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych . 
  
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 
 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
  
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.       
           
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. 

  
 

 


