
Deklaracja dostępności 

Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Radomiu 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.hubal.radom.pl . 

Dane teleadresowe jednostki: 

Zespół Szkół Zawodowych im. mjr.  Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Radomiu 

26-600 Radom 

Al.  Józefa Grzecznarowskiego 2 

tel: 48 363 57 00 

e-mail: zszhubal@hubal.radom.pl 

 Data publikacji strony internetowej:   01.02.2005r. 

 Data ostatniej istotnej aktualizacji:   24.03.2021r. 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala”  

w Radomiu jest częściowo zgodna  z  ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń 

wymienionych poniżej. 

 dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ 

były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł 

zewnętrznych 

 zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były 

opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

 tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, 

ponieważ  były opublikowane przed wejściem w życie w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

 elementy osadzone  w treści  pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są 

z obowiązku zapewnienia dostępności  

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki  

Ułatwienia na stronie 

Zespół Szkół Zawodowych im.  mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Radomiu na swojej stronie 

internetowej www.hubal.radom.pl ułatwia pozyskanie informacji o zakresie swojej działalności osobom 

z niepełnosprawnościami poprzez: 

 tekst odczytywany maszynowo,  

 informacje w tekście łatwym do czytania. 

Data sporządzenia deklaracji 

 Deklarację sporządzono dnia: 24.03.2021r. 

http://www.hubal.radom.pl/
http://www.hubal.radom.pl/


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 

pan Tomasz Jaśkiewicz, adres poczty elektronicznej tomasz.jaskiewicz@hubal.radom.pl  

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 363 57 00 . 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. 

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. 

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. 

Dostępność architektoniczna 

Budynek Zespół Szkół Zawodowych  im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” mieści się przy 

Al. Grzecznarowskiego 2 w Radomiu. Do budynku prowadzą cztery wejścia:  

- wejście główne nr 1  od strony  ulicy Al. Grzecznarowskiego 2 przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków. 

Nad wejściem nie ma głośników sytemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 

- wejście nr 2  również usytuowane jest od ulicy Al. Grzecznarowskiego 2 z lewej strony budynku szkoły, 

- wejście nr 3  usytuowane jest po prawej stronie korytarza prowadzącego na sale gimnastyczną - wejście to 

prowadzi na dziedziniec szkoły znajdujący się po lewej stronie budynku, 

- wejście nr 4  znajduje się tuż przy sali gimnastycznej na końcu korytarza, prowadzącego do sali gimnastycznej  

i na boisko szkolne. 

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. Sekretariat szkoły i obsługa 

interesantów odbywa się na parterze budynku. Budynek nie posiada wind. Do każdej osoby 

z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu takiej potrzeby zostanie skierowany pracownik, który zapewni 

odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub 

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też usługi ,,Tłumacza” języka 

migowego online. Budynek nie jest  przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy 

wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd dla wózków ułatwiający wejście do budynku, a w ciągach 

komunikacyjnych występują schody. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby 

poruszające się na wózkach inwalidzkich.  

Aplikacje mobilne 

 Szkoła nie udostępnia aplikacji mobilnych.  

mailto:tomasz.jaskiewicz@hubal.radom.pl

