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DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CKZiU 

 

WSTĘP 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność 

swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności 

ma zastosowanie do strony internetowej. 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi 

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01 

Data  ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31 

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ 

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 włączeń wymienionych poniżej.  

 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE 

- strona zawiera mapę dojazdu- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności 

- filmy zamieszczone na stronie nie posiadają opisów-filmy będą udostępniane w sposób alternatywny 

-niektóre zdjęcia nie posiadają napisów alternatywnych aktualnie trwają prace nad dostosowaniem zdjęć 

dla osób niepełnosprawnych 

-niektóre pliki do pobrania (dc.pdf.) nie są dostępne cyfrowo - do dnia 30 kwietnia 2021 r. wszystkie pliki 

zostaną przekonwertowane do wersji dostępnej cyfrowo 
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DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI  

I OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ 

- niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30 marca 2021 

- Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia 31 marca 2021 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: 

- osoba kontaktowa: Teresa Łęcka 

- adres e-mail: sekretariat@cez.lodz.pl 

- numer telefonu: 42 377278 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej  

oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności 

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA 

Każdy ma prawo do występowania z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony  

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia 

informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie 

niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu lub audiodeskrypcji  itp. 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę 

internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymywania 

informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej 

sposób przedstawienia informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie , 

nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądanie. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie 

jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądania, kiedy 

realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy  

niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować 

alternatywny sposób dostępu do informacji. 
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W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lu 

alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie 

zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu tej strony. 

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

Obywatelskich. 

 

DOSTEPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115 zajmuje 

działkę 2,5 h ziemi z ośmioma budynkami.  

Budynek główny  

Do budynku głównego prowadzi główne wejście znajdujące się przy ulicy Żeromskiego 115. Do 

wejścia prowadzą 3 schody i dalej do kolejnego wejścia jeszcze 7 schodów. Wejście jest  

ogólnodostępne w godzinach pracy Centrum. Przy wejściu jest stróżówka, w której do godziny 

21.00 nadzór prowadzi portier. 

Budynek jest podpiwniczony, parter, pierwsze i drugie piętro są użytkowane przez szkoły. Na 

każdym poziomie znajduje się korytarz. Główna klatka schodowa liczy  33 schody, które prowadzą 

na pierwsze piętro, następne 33 schody, które prowadzą do auli na drugim piętrze . Bocznymi 

klatkami schodowymi dostać się można na piętro pierwsze (32 schody) i piętro drugie (32 schody) 

do izb lekcyjnych i auli. 

W budynku głównym nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. 

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych 

itd. 

Do budynku można wchodzić z psem asystującym. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osobie 

niepełnosprawnej pomagają pracownicy centrum. 

Budynek D - CKU 

Do budynku D prowadzi wejście znajdujące na poziomie 0, na którym mieszczą się pomieszczenia 

sekretariatu, archiwum i gabinet wicedyrektora. Wejście jest  ogólnodostępne w godzinach pracy 

Centrum. Parter budynku jest dostosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością 

ruchową.  

Na parterze znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Na pierwsze piętro prowadzi 31 schodów, na drugie piętro 30 schodów. Na każdym poziomie 

znajduje się korytarz.  

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych 

itd. 

Do budynku można wchodzić z psem asystującym. 



Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osobie 

niepełnosprawnej pomagają pracownicy centrum. 

 

Budynek B (kształcenie zawodowe oraz sala gimnastyczna) 

Do budynku B w części kształcenia zawodowego - prowadzi wejście znajdujące od strony głównej 

drogi wewnętrznej, do którego prowadzą 3 schody. Budynek jest w tej części trzykondygnacyjny. 

Na pierwsze piętro prowadzi 25 schodów, na drugie piętro 26 schodów. Na każdym poziomie 

znajduje się korytarz.  

Wejście do budynku B w części z salą gimnastyczną znajduje się na lewym boku budynku na 

poziomie 0. Do sali gimnastycznej należy pokonać 27 schodów. 

 

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych 

itd. 

W budynku B nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku można wchodzić z psem asystującym. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osobie 

niepełnosprawnej pomagają pracownicy centrum. 

Budynek C - Sala gimnastyczna 

Budynek C jest w części wykorzystywany przez szkołę. Na parterze znajdują się pomieszczenia 

przeznaczone do zajęć wychowania fizycznego oraz na pierwszym piętrze po prawej stronie 

znajduje się sala gimnastyczna do tenisa stołowego i aerobiku. Na pierwsze piętro dostaniemy się 

pokonując 31 schodów. 

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych 

itd. 

W budynku C nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. 

 

Do budynku można wchodzić z psem asystującym. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osobie 

niepełnosprawnej pomagają pracownicy centrum. 

APLIKACJE MOBILNE  

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych 

 

 


