
 
 

 

Deklaracja Dostępności 
 

Oświadczenie o dostępności cyfrowej stron internetowych 

 

XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie zobowiązuje się zapewnić 

dostępność swojej strony internetowej www.21lo.waw.pl 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 Biuletynu Informacji Publicznej XXI Liceum 

Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie. 

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.10.2020 r. 

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o  dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 
 

Deklarację sporządzono dnia: 21.01.2021 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

 

Skróty klawiaturowe 

 
Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej. 

Strona internetowa jest dostosowana do potrzeb osób słabowidzących. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

  
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z XXI LO im. Hugona 

Kołłątaja w Warszawie droga telefoniczną tel. 22 822 21 02 lub mailową sekretariat@21lo.waw.pl. 

Osobą kontaktową jest p. Tomasz Pucyński. Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie 

informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub 

jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. 

 
XXI   LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.  HUGONA   KOŁŁĄTAJA 
02 – 101 Warszawa, ul. Grójecka 93, tel./ fax: 822 21 02 

http://www.21lo.waw.pl/
mailto:sekretariat@21lo.waw.pl


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

chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie 

alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.  

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy 
realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli 
zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób 
dostępu do informacji. 

  

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności 

lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie. 

  

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw 
Obywatelskich www.rpo.gov.pl/pl 

 

XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie nie posiada tłumacza języka 
migowego. 

 

 

Dostępność architektoniczna 

 

Sposób dojazdu 

XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie mieści się w wolnostojącym budynku 
znajdującym się przy ulicy Grójeckiej 93. Wejście na teren posesji odbywa się przez furtkę znajdującą 
się od strony ul. Banacha i bramę wjazdową od ulicy Hankiewicza. 

Najbliższy przystanek autobusowy znajduję się na ul. Banacha. 

Wejście do budynku i strefa obsługi  

Wejście do szkoły znajduje się od frontu budynku (od ulicy Metrykantów). Przed wejściem jest jeden 
schodek. Drzwi są dwuskrzydłowe, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Za wejściem znajduje się 
ciąg komunikacyjny złożony z kilkunastu schodów w dół i w górę. Ciąg komunikacyjny nie jest 
dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. 

Na zewnętrznym parkingu przed szkołą zostanie wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. 

http://www.rpo.gov.pl/pl

