
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu 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.lokopernik.pl.   

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: wskazana na stronie głównej 

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 wyłączeń wymienionych 
poniżej. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Treści niedostępne 

 Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to 

poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. 

 Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. 

 Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie posiadają 

napisów dla osób głuchych. 

 Serwis zawiera dokumenty pakietów biurowych Microsoft Office, które mogą nie być w pełni 

dostępne. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-18 

 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-18 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada koordynator ds. dostępności: Marcin Górniak 

 E-mail: m.gorniak@lokopernik.pl 

 Telefon: 943544633 

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia 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 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 za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej 
sposób przedstawienia tej informacji. 

http://www.lokopernik.pl/


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny 
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym 
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować 
alternatywny sposób dostępu do informacji. 

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: I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika 

 Adres: ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg 

 e-mail: m.gorniak@lokopernik.pl 

 Telefon: 943544633 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. http://www.bip.brpo.gov.pl/ 

Zarządzenie Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika 
w Kołobrzegu nr 34/20/21 z dnia 02.02.2021r. w sprawie wyznaczenia koordynatora 
ds. dostępności. 

 

http://www.bip.brpo.gov.pl/

