
Deklaracja dostępności 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Wstęp

Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  im.  Waldemara  Kikolskiego  w  Białymstoku
zobowiązuje  się  zapewnić  dostępność  swojej  strony  internetowej  zgodnie  z  ustawą  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 SOSW
w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2013-08-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-01-01.

Strona internetowa 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:

• strona nie posiada wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik 

• strona nie posiada formularza kontaktowego i mapy strony

• dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi 

• na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów 

• strona  nie  posiada  możliwości  zmiany  wielkości  liter  dla  całej  strony,  podświetlenia
elementów nawigacyjnych (tzw: focus) 

• administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie
były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. 

Informacje dodatkowe – strona posiada:

• dane teleadresowe podmiotu

• deklaracje dostępności 

• na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 
przeglądarki. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny 
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem 
sosw@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 654 01 63. 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi 
na brak zapewnienia dostępności.

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 może także złożyć 
wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dla osób przychodzących dostępne są dwa wejścia:

• wejście główne, przy którym znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową 
oraz portiernia;

• wejście dodatkowe po stronie Ośrodkowej stołówki, również z podjazdem dla osób z 
niepełnosprawnością ruchową.

W budynku znajduje się sześć wyjść ewakuacyjnych.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępna jest winda oraz korytarze i wszystkie pomieszczenia w budynku.

Łazienki przystosowane dla osób na wózkach znajdują się na wszystkich kondygnacjach budynku.

Na drzwiach do pomieszczeń dydaktycznych oraz toalet znajdują się graficzne oznakowania dla 
osób z trudnościami w porozumiewaniu się.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indykcyjnych

Na parterze budynku między blokiem żywieniowym a zespołem dydaktyczno – internatowym 
występuje pochylnia dla osób na wózkach  niwelująca poziomy pomiędzy nimi.   

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu przed głównym wejściem  oraz z tyłu budynku  od strony ulicy Zagórnej wyznaczono 
2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o prawie wstępu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych

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

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza jerzyka migowego na miejscu lub online

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


