
Deklaracja dostępności ZSS nr 2 w Krakowie 

Wstęp Deklaracji 

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie 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.zss2.krakow.pl/ 

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie (w skrócie ZSS nr 2): 

Telefon: +48 124247468 
E-mail: zssnr2.krakow@interia.pl 
Adres korespondencyjny: ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków 

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zss2.krakow.pl/ zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22. 

Strona internetowa www.zss2.krakow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 
r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 
z powodu wyłączeń wymienionych poniżej: 

 zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są 
wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

 podwyższony kontrast MENU strony (ciemne tło, białe litery) 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika ZSS nr 2. 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W ZSS nr 2 do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została 
pani Dobrosława Galus, e-mail: dobroslawa.galus@wp.pl, telefon:  +48 124247468 (dotyczy 
powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej). 

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 

http://zss2.krakow.pl/
http://zss2.krakow.pl/
mailto:dobroslawa.galus@wp.pl


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 

Siedziba Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie: 

 przy ul. Kopernika 19 

spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

W zakresie dostępności architektonicznej: 

1. Nie dotyczy – szkoła w podmiocie leczniczym. 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

1. zapewnienie komunikacji z ZSS nr 2 na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami 
w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu 
przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową 
na korytarzu budynku podmiotu leczniczego przy wejściu do budynku. 
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