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Podmiot whnwląuuy do złożenia rzpnrln o stanie dostepnosci na podstawe art 11 ust. 4. ustnwy o zapewnianiu
dostępności osobom xe szczegotnymi potrzebami (uw) d —

[ 1 1] m.n.st.a wiasciwego do spraw rezwoiu iegianainsgo
[ >< ] :] wqewndy
[ 13) nie dotyczy

w wypadku wskazania odpoWienzi _nic dotyczy' prosimy u padame wylaśmen

ima 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków. w klńrycli podmiot prowadzi podstawową dziatalnosc illub :
uhamgę Inl-r-snnlńw:
1. Czy podmiot xipuwnll w tym budynku (tyci. budynkach) wolna od bana. | „AK
puziuml i pionowe prxuslrzunie knmunlkacyjne ?

[ ] ME

[>< ] W częsc. budynków tak w częsci
nie

w przypadku deowiedzi Wczęs'ci budynków tak. w częśc: nie” p.osmy d i
podanie liczby budynków w ktorych pbdmmi zapewnia wolne od barier poznanie i

pionowa przestrzen... kamumkacyine:
z. Oxy podmiot xusiosowai w tym budynku itycb budynkach) rozwiązania | ]TAK
arcbinkionicxne. smdki techniczna lub posiada xainstaiawane "rząd:-nia, [ I NIE
które umożliwiają dostęp do wszystkich pomiesxącn : wqucuniem
Simmi i



pomleszcxm kechmuznycn? [>< ] w częsc. budynków lak, w częsc.
nie

W DIT/padku deowwedzi .W CZĘSCI budynków lak, W częśc. me' ~ DYDSme 0 1

podanie hczby budynków w których podmio. umozhwm das!ęp du wszystkmn
pomieszczen. z wyłączemsm pameszczen .ecnn.cznycn.
:. czy pndmiol zapewnia w .y... budynku ..ycr. budynkach] informację na . . mx
«on.-« mxkladu pumiuszczeń. co najmnle] w sposob wizualny . dotykowy lub [><] NIE
.5 ”"w”

. .w częsc. budynków .a, w części
ma

W przypadku napowvedz. „W tlęsc. budynkow tak. W CZĘSCI nie” , prosimy (:

pndame !.czby budynknw w klofych podmm. zapewma .n.onnac.ę na lema.
rozkladu permeszczeń. cu najmme. w spnsbb szualny . dutykuwy Nb głasnwy
4. Czy pnumlo. zaplwni: (umożliwia. dopuszcza. wstęp do .egu budynku [x . TAK
(cych budynków) osobie knrxystające] : psa asyslujacegu? [ ] ME

. )w czesc. budynków .a... w częsc.
me

w wypadku wskazama odgawmdz. „w częśc. budynknw .ak, w częśc. ma" ,
pmslmy n noname ..ozoy budynkow/„ na ktorych podwoi zapewma wstęp osobne
kurzystajace. : psa asystującegu
5. Czy pudmiot upewnla w przypadku lego budynku (tych budynkow) | „AK
oscuon. u szcugolnym. potrzebnml mużliwnść ewakuaq. ..... umowanis .u [ ] „IE
'""y 59056"?

[>< | w tzęscl budynknw .a›<„ w częsc.
me

W przypadku odpowmdz. „w częsc. budynkow (ak. w częsc. 11!wa pmsmy ..
pndame hczby budynkow w Których pcump. zapewma osubom za szozegmnym.
poncpam. moznwosć ewakuacu .uo uramwama w mny spcsoc
Kommune . uwag. dotyczące dnslępnosc. a(chuekmnmzne.
Proszę „masom .u sławny opis dps.ppncs'c. a/cmtekwmcznq, wykraczający poza
.n/cnnacye ujęte pcwyze. , apis (sn będzm stanawrć częśc ,sponu który są
Państwo zobowiazan. apubhkawac na swo/Ej strome podmromwej Eru/etynu
Informac/r Fubhcznw. a w przypadku braku s.mny pcdmmmwo/ amerynu
.nrom.ac.. Puchowe. , na swojej slrome mierne-towej

Szkola leren szkoly .es. Dgrodzuny
budynek wc.ncs.o.ący„ 3-kondygnacymy
klórym znqdqą sp pomesmzema .ckcy.
. gabmety.
Dla osób niepełnosprawnym we.s'c.e od
g.ownego we,sc.a , na paner ucsmsowa.
.es. ...a .ch pomp, wyposazone w
pomszo Od snony bmska muzuwy .es.
dom:! do szkory samocncdem wjazd oc
budynku yes. bez prognwv .nxerna. .o
budynek (rzysegmemawy. 37

kunoygnacy.ny w którym znamują s.ę
pokoys ma wychnwanków . .nne
pcm.eszczzn.z Inwrnal rue .es.
przyslosnwany ma osób
n.epehmspvawnych
Hała sporkuwa , budynek wc.ncs.o.ący„
swadąący mę : bmska do tw.:zeń uraz
wena sa....amego pcmerm . gamnetow :
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trenerow. Budynek bez przeszkoo
orohitektonicznycn.

nztat 2. oostopnosć cyfrowa
Dane w tym dziale odnoszą się do zgodnosci z ustawą z dnia 4 kWiotnia zule r o dnstępnoścl cyłwwel stron tniemetuwych i

aplikaqi mooiiiiypti pudmiotów pouiiunyon (Dz uv zaw poz. ami zwaną uoc, w zWiązko z art 2 oraz ari. @ nktŻ osiowy UzE

1 zoa prawidzonych stron lntorn-towyotii Liczba stron
udostwulanych aplikacji mootlnycli, ola ktorych podmiot
posiada deklarach dostvnnnścl

Liczba oplixaqi; o

strony inlernetowo i aplikacje mobilne„ dla których pndmlot posiada deklarację dostępności
Lp. ID a11y-url ID ollysl-tos ID oily-dala-sporzaozoni

out zsstsszios pila pl l iZgodns zuza-03730

[>< ] Częśctawn zgodna
[ ] Niezgodna

2. uczoa nruwadxonych stron lntornstowyon i Liozoa stron: o
udostępnionych apl =ch moollnycn, dla ktorycn podmiot Liozos apllkacjl:nt. posiada deklan: ustępnnści

Prosimy o pooanio inloimaoii dotyczacych stron dla ktoryon podmiot nie postada dotiarocii następrlośm.

Lp. Adrns strony inlernelown] Zgnduuśl': z udc

Prcslmy o podanie iniormaoii dulyclącyCh apliksqy ola klnfych podmiot nic posiada deklalacll dostępnosoi
Lp. Nazwa aplikacji mnbllne) i adres do tal Zgodność : udc

pobrania

Kamenlarzs i uwagi dotyclące dostępności cynowoi Strona internetowa lest ozęsoiowo zgodna z uslawq z dnia a
(pmszę zamiescic m sławny opis doslępnuścl cyfrowe/„ leemla 2019 Yi :: dostepnosci cyfrowe. stron inlomolowycn i

wykraczający poza iniormacis diete powyzoy , opis tell pędzie apiikoqi mooilnyon podmiotow publicznych z powodu
sisnowro Część roponn ktury są Państwu zoooWiązani niezgoonos'cl tuo wyląozsn. Na stronie lntemetowoi brak
opooukowso na swa/e] stronie podmiotowe, Bioloiyno standardowych skrótuw kiawlalumwycn przeglądarki Aktuell
lniormooii Pub/ICZHBL a w przypadku braku stra/ly podmiotową trwpyą praoo nad Kunwersią wszyslklch pilkńw PDF do wersii
Biuletynu Inlannacjl Publiczną , na swoio, strome internetowe/) dostępnych oylrowo

Dzial 1 Dostępnnść intornisoyino—koniuntkocyina

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szcugolnyini polrznhami ubsługq : wykorzystam-m
sposooow/srodkow wspierających komunikowania się?
(prosze zaznaczyc jEUHĘ odpoWiodz dla kazdego sposobu/srodka wymienionego w podpunktach a—n)

,' wymienlonych

a. Kunlaknelelurll'czriy [>< ] TAK

[ ]NlE
o Kontaktkoresoondoncyiny [x i TAK

[ ]NlE
c Przesyłanie wtadomosoi tekstowym w tym z wykorzystaniem Wiadomosci sms [><] TAK
MMS luo komunikatorow internetowych

[ ] ME

Strona :



dv Komunikacia auaioWizuaina w lyln : wykorzyalaniein komunikaloiow [>< ] TAK
inlelnelawycn [ 1 NIE

5. Fizosylanie iaksow [ ] TAK

[ >(] Nie

i. Wykorzysianie ilumacza iezyka migowego przez sirany mlemewwe iiido [ „AK
aplikacja (llomaazenia anime) [><] „ig

g. Polna: lidinacza iezyka migDWegc , konlakl osobisly | | TAK

[>< ] NIE

W przypaakd zaznaczania odpaWiaozi „TAK” , praaiiny okreslic w iakiin czacie od
zgloszenia polizopy podmial zapewnia konlakl osopisiy z liomaazein iozyka
migowego

] od razu
] w ciągu i dnia ropoozago

]w oiago za dni iopoozyon

h Kunlakl z pomocą «muaaa-przewodnika ikonlakl psapislyl ] TAK

I

[

[

l ] powyzei 3 dni iapaazyon

[

[ X ] NiE

z. Czy podmiot posi-da urzadz-nia lub środkl lechniczn. do obslugi osoo
alaooalyazaoyon. iaklcn jak np. pęila indukoyi'na. ayalemy FM, ayaiamy na
podozorwion (Ik), syalomy aldaloaln»

I 1TAK

[XlNiE

w przypadku zaznaczenia adpoWiedzi „TAK” , prosimy o podanie liczby
pasradanyon urzadzen lua środkow laanniaznyan do ooslugi osoo siaposlysząoycn
Liczba prowadzunych przez podmiot slron inlamelawyclr:
(liczba io poninna być zgodne 1 suma :lmn iniernalawycn wykazanycn w Dziale 2;

3. czy podmiot upewnia na m stron|. lnlalnclowei ilycli slronacn lnleinelnwycll
dzialalności (głównych zadaniach pod mi w pnstacl:

ormacię n zakresu swoiai

(zaznaczyć]edrlą adpanaoz dia kazdego sposobu/slodka wymienionego w paapunklacli acc,

a. rokaiu odczytywzlnego maszynowo? [ ]TAK

mnie
[ iNa części strun lak na częs'or nia

w przypadku odpowiedz Na części slion lak na czesci nia- . pmsimy (› podanie
liczpy allan na klc'ilycn podmiai zapewnia informaoię a zakresie swoio,
dzialalnaaoi w poalaoi lokalu odozyiywalnogo maszynowa
o. nagrania lreści w polskim |ęzyku migowym („mi w paslaci pliku wldeo? [ HAK

[x] NiE

[ ]Na CZeSCi slron lak na części nie

W przypadku odpaWianzi „Na częsci SHDN rak, na cieśni nia' . prosimy o podanie
Ilczby allan na klprycn podmial zapewnia rnlorinaqa a zakraaia swaioi
dzlaialnnśm w pos-aoi nagrania Ueścl w polskim ięzykd migowym

c. inlormnj! w tekście lalwym aa l::ylrlnla iem? [ ITAK
[>< ] NIE

( ]Na Części allan lak„ na części nie

w przypadku aopowrodzi „Na częsci slion lak na cieśni nie - prosimy o podanie
liczby arian, na klarycn padinial zapewnia inlormaaip a zakiaso swoioi
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dziatainosci w postaci iniorniacii w tekscie tatwym do czytania.
4. Czy podmiot zap-wniat w okresie sprawozdawczym - o. od 20.09.2019 r.
do 01.01.2021 r _ na wniosek osooy ze szczególnymi potrzebami możliwość
komunikacji w formie określona; w tym wniosku?
(prosze zaznaczyc yedną odpoWiedzi

| HAK
[><img

w przypadku odpowiedzi „ TAK" › prosimy o podanie poniżej dodatkowych infomacji.
Liczba wnioskow — ngoiem.
Nazwy uzytycn torrn komunikacji oktestdnycn we wnioskach ze wskazaniem iiczpy
użył: kazdai z tycti totrn
(wpisac siewne np sifaoct Lorma - 1 raz. druk w aifapecie Braille'a ~ 3 lezy)

Dziat 4. iniormaqa o dostępie alternatywnym
Uwaga: poniższa pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego 41.00 mos zu tendootm znzt i.
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniat dostęp att-rnatywny w
postaci wsparcia inn-J osoby?
(proszę zaznaczyć/edną odpawredz)

[ ]TAK

[xwiE
Wprzypadku odpowiedzi „TAK”— plnslmy o podanie ponlźej dodatitowycii lnturmac/i:
Liczba przypadkow zastosowania dostępu aiicrnatywncgo w postaci wsparcia
innci osoby

Uzasadnienie zastosowania tego rodzayu dostępu aiternatywneoo
1. Oxy w nkresis sprawozdawczym podmiot zapowniat dostep alternatywny w
poutact wsparcia tecnnoioaiczncoo. w tym z wyknnyslaniem nowoczesnycn
tocnnoiogii-i
iproszę zaznaczyc jedną odpowiedzi

[ ]TAK

ixiNiE

Wprzypadku odpowiedzi „ TAK"— prosimy o podanie ponizej dodalkowycłt iniorrnac
Liczoa przypadkow zastosowania dostepu atternatywnago w postaci wsparcia
tacnnoiogicznego

uzasadniania zastosowania tego radzaiu dostępu altemalywnsgu
:. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapowniat dnslvp alternatywny w
postaci zmian w organizacji funkc,onowania pnamiolu?
(prosze zaznaczyc'jedna odpowiedz)

[ ]TAK

[xJNiE

w przypadku odpowiodzi „TAK” _ prosimy o podanie pani'źe] dodatkowych informac/i:
Liczoa przypadkow zastosowania dostepu alternatywnego w postaci zmian w

organizaqi iunkqdnowania pcdniiotd
Uzasadnisnia zasiaaowama tego rudzaju dostępu aitsmaiywncgo
4, Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniai dostep aiiornatywriy w
sposco inny niż wymienione wyżej?
(pmszę laznaczyćiedną odpowiedzi

i ]TAK

[xiNiE

anypildku odpowiedzi „TAK”A prosimy o podanie pon e] dodatkowych informa:
Liczba przypadkow zastosowania dostępu oiiarnatywnego w spoeoo inny niż
wymienione wyzei

Na czym poiegato zapewnienie dnslępu aiteinaiywnaoo w sposob inny niz
wymienione wyzoi

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaiu dostępu aiternatywnepo
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