
ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH  
W BOBROWIE 

      78-520 Złocieniec, Bobrowo 7; tel/fax 94 3671463 
78-500 Drawsko Pom., Seminaryjna 2; tel/fax 94 3425009 

78-500 Drawsko Pom., Złocieniecka 25; tel/fax 94 3425009 
78-550 Czaplinek, Wałecka 57 tel/fax 94 37 59 117 
78-550 Czaplinek, Parkowa 2 tel/fax 94 3755266 

e-mail:soswbobrowo@interia.pl,orwp.drawsko@onet.pl, zpet.czaplinek@wp.pl 
 www.soswbobrowo.edupage.org 

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej 
ZPE-T w Bobrowie 

ZPE-T w Bobrowie 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. Niniejsze oświadczenie w 
sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 
włączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne 

 filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, 

Wyłączenia 

 filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku 
zapewniania dostępności, 

 dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach 
przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, 
opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku 
zapewniania dostępności, 

 treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone 
z obowiązku zapewniania dostępności. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-17 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

 



Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących BIP odpowiada: Anna Chylińska-
Jakubowicz - wicedyrektor ZPE-T w Bobrowie. 

 E-mail: http://bip.sosw.powiatdrawski.pl 
 Telefon: 94 36 71 463 

Każdy ma prawo: 

 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać: 

 dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli 
w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej 
formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty 
zgłoszenia. 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć 
skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 Organ nadzorujący: Dyrektor ZPE-T w Bobrowie 
 Adres: Bobrowo 7 
 E-mail: soswbobrowo@interia.pl 
 Telefon: 943671463 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

Bobrowo 7 -, podjazd do budynku 

 Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych 
 I sekretariat 
 Siedziba główna 

 Szkoła podstawowa , pdp, grupa 25+ - PFRON 

ul. Seminaryjna 2- Drawsko Pom - II sekretariat 

 obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 szkoła podstawowa , pdp, przedszkole 

http://bip.sosw.powiatdrawski.pl/
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


  

ul. Złocieniecka 25- Drawsko Pom – obiekt dostosowany do potrzeb 

niepełnosprawnych  

 Przedszkole, szkoła podstawowa, LO 

ul. Warmińska 2- Drawsko Pom - windy, podjazd do budynku, drzwi do budynku 
otwierane automatycznie 

  szkoła podstawowa, szkoła branżowa I stopnia 

 

ul. Wałecka 57 - Czaplinek - wejście z poziomu ulicy, sala obsługi na parterze 

 Przedszkole, szkoła podstawowa, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czaplinku 

 

ul. Parkowa 2- Czaplinek - obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 Przedszkole, szkoła podstawowa,  

 I Dywizji Wojska Polskiego 8, 78-520 Złocieniec – brak windy, podjazd do budynku 

 internat 

Informacje dodatkowe 

Ułatwienia 

Serwis BIP zawiera: 

 menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające 
dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki; 

 mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych 
podstronach; 

 wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: 

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie realizuje obsługę osób 
niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line, dzięki której można się 
skontaktować z nauczycielem posługującym się językiem migowym. 

Specjalne oprogramowanie jest zainstalowane na jednym stanowisku, gdzie osoba 
niesłysząca uzyska (w kontakcie z upoważnionym,) możliwość skomunikowania się w 
języku migowym w celu rozpoznania jej sprawy, z jaką zwraca się do ZPE-T w Bobrowie. 

 

 

https://bip.uml.lodz.pl/mapa-strony/


Lokalizacja stanowisk wideo-tłumacza: 

 Bobrowo 7 - parter 

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI 

 Koordynatorem dostępności w ZPE-T w Bobrowie jest p. Anna Chylińska -Jakubowicz 
wicedyrektor ZPE-T w Bobrowie. 

Do zadań koordynatora dostępności należy w szczególności: 

 wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych 
przez ZPE-T w Bobrowie, 

 przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z 
minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w 
art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 z późn. zm.), 

 monitorowanie działalności ZPE-T w Bobrowie w zakresie zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

 przedstawianie Dyrektorowi ZPE-T w Bobrowie bieżących informacji o 
podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań, 

 sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

Kontakt: 

Anna Chylińska-Jakubowicz 
Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie 
Bobrowo 7 
tel.: 94 36 71 463 
e-mail : zpet.wicedyrektor@interia.pl; 
 
 
 
 
 

                                                                                                       Z poważaniem 

                                                                              Krystian Ignacak 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych  

                                                                                                   w Bobrowie 

 
 

mailto:zpet.wicedyrektor@interia.pl

