
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej 

GZEAS 

 

Wstęp deklaracji 

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Zabierzowie zobowiązuje się 

zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej GZEAS 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 

podmiotowej GZEAS: https://gzeas.zabierzow.org.pl/ (strona została opublikowana przed 

2018-09-23).  

 

Dane teleadresowe jednostki: 

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Zabierzowie 

ul. Kolejowa 15 

32-080 Zabierzów 

tel/fax 12 285 15 62  

gzeas@zabierzow.org.pl 

Data publikacji strony internetowej: 26-06-2009 

 

Strona podmiotowa GZEAS nie jest 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: 

  

 zamieszczone na stronie podmiotowej GZEAS informacje publiczne, w postaci 

artykułów, nie są dostępne cyfrowo w całości 

 zamieszczone na stronie podmiotowej GZEAS informacje publiczne, w postaci 

załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).  

 

Data sporządzenia deklaracji 

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23 

Deklarację sporządzono przez pracownika GZEAS.  

https://gzeas.zabierzow.org.pl/


Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Aldona Młodkowska  

e-mail: a.mlodkowska@zabierzow.org.pl  

Telefon: 12 285-15-62 

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: www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna 

Główne wejście do siedziby GZEAS usytuowane jest od strony boiska sportowego od ulicy 

Sportowej. Siedziba GZEAS mieści się w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 

Zabierzowie, ul. Kolejowa 15, na pierwszym piętrze. Budynek ten jest w pełni dostosowany 

dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Podjazd dla osób 

niepełnosprawnych znajduje się przy głównym wejściu do budynku szkoły od ulicy 

Kolejowej  oraz od strony dziedzińca szkoły. Wewnątrz budynku znajduje się winda.  

Wejście główne oraz wejścia od strony parkingu są dozorowane poprzez monitoring wizyjny.  

Na parkingu wyznaczone jest jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej.  
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