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MlNlsTERsTWo FUNDUszY l PoL|TYK! REGIoNALNEJ
Nazwa iadres podmiotu publicznego

Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrześni

Warsza

Rapoń o stanie
zapewn iania dostępnoŚci
podmiotu publicznego

Pońa| sprawozdawczy GUS

pońal.stat.gov,pl

Urząd Statystyczny
ul. St. Leszczyńskiego 48

20-068 Lublin
Stan w dniu 01.01.2021 r.

Numer iden$fikacyjny

REGON

30066943200000

Termin przekazania:

do 31.03.2021

r.

obowiązek przekazania danych wynika zań. 11 usL 1 ustawyz dnia'l9 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzeb
(Dz.U.20,19

poz

1696,

zpóżn,zm,),

Dane kontaktowe
E-marl sekretariatu podmiotu

E-mail kontaktowy osoby, która
tvypełniła formulaz

Telefon kontaktowy

§ekretariat. pcez@wrzesn

ia. powiat. pl

sekretariat. pcez@wrzesnia. powiat.pl

614377417
2021-03-24

Września

Lokalizacja siedziby podmiotu
.

WlELKoPoLSKlE

powiat wrzesiński

Września (miasto)

Podmiot zobowiązanY do złoŻenia rapońu o stanie dostępności na podstawie ań. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępnościosobom ze szczególnymi potrzebami {UzD) do:
t

X ] 1) ministra właściwegodo spraw rozwoju regionalnego

l12)wojewody

t

] 3) nie

doĘczy

W przypadku wskazania odpowiedzi

Dział

Dos

,,nie dotyczy" prosimy o podanie wyjaśnień:

c architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalnośći/lub 5
obsługę interesantów:
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier
poziome i pionowe pze§trzenie komunikacyjne ?

W przypadku odpowiedzi
'W częścibudynków tak, w częścinie" - prosimy o
podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier pozionre
pionowe przestrzen ie komunikacyjne

architektoniczne, środki techniczne l ub posiada zainstalowane urządzenia,
które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem
l

[
t

]NlE
]

W częścibudynków tak, w części
nie

i

:

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania

Strona

IX]TAK

IX]TAK

[

]NlE

pomieszczeń technicznych?

W częścibudynków tak, w częśc
nie

w pzypadku odpowiedzi

,,w częścibudynków tak, w części nie'' - prosimy o
podanie liczby budynków, w których podmiot umozliwia
dostęp do wszystkich
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

3. czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację
na
temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizuaIny i
dotykowy lub

IX]TAK

t
t

głosowy?

w pzypadku odpowiedzi

]NlE
1

W częścibudynków tak, w części
nie

,,w częścibudynków tak, w części nie" - prosimy o
podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację
na temat
rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

4. Czy podmiot zapewnia. (umożIiwia, dopuszcza) wstęp do tego
budynku

(Ęch budynków) osobie korrystającej z psa asystującego?

IX]TAK

[
I

]NlE
]W

częścibudynków tak, w części

nie

w przypadku wskazania odpowiedzi

-

,,w częścibudynków tak, w częścinie''
prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot
zapewnia wstęp osobie
kozystającej z psa asystującego:

5. Czy podmiot zapewnia w prrypadku tego budynku (tych budynków)
osobom ze szczegó|nymi potrzebami możliwośćewakuacji lub uratowania w
inny sposób?

t

[
t

w pzypadku odpowiedzi

]TAK
]NlE

X ] W częścibudynków tak, w części
nie

,,w częścibudynków tak, w części nie" - prosimy o
podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom
ze szczególnymi
potzebami mozliwośćewakuacji lub uratowania w inny sposób:

Komentaze i uwagi dotyczące dostępnościarchitektonicznej
proszę zamieścić tu słowny opl's
dostępn ościarchitektonicznej, wykraczający poza
informacje ujęte powyżej- opls ten będzie stanowić częsć raportu, który
są
pa ń stwo zobowiązan
i opu bl i kowac na

swojej stronie podmiotowej B i u l etynu
lnformacji publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biutetynu
lnformacji Publicznej- na swojej stronie internetowej
Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodnoŚci z ustawą z dnia 4 kwietnia
2019 r, o dostępnościcyfrowej stron internetowych i
aPlikacji mobilnYch Podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz, B48), zwaną UdC,
w związku,z art, 2oraz ań. 6 pkt 2 ustawy Uzt
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostępnianych apl!kacji mobilnych, dla których podmiot
posiada deklarację dostępności
órych podmiot posiada deklarację dostępności
lD

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot

Strona

2

ally-status

lD

a 11

y-data_sporzadzeni,

Liczba aplikacji:
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, d|a których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej

Zgodnośćz UdC

pobrania
Komentarze i uwag i dotyczące dostęp ności cyfrowej
(proszę zamiescić tu słowny opis dostępności cyfrowej,
wykraczający poza informacje ujęte powyżej* opis ten będzie
stanowić częścrapońu, który są Państwo zobowiązani
kować n a swoj ej st ro n i e pod m i otow ej B i u l ety n u
lnformacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej
Biuletynu lnformacji Publicznej- na swojej stronie internetowej)
o p u b li

Dział 3. Dostępnośćinformacyjno-komunikacyjna
1. CzY Podmiot zapewnia osobom ze szczegó!nymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
posobówlśrodków wspieraj ących kom u n ikowan ie się?
(proszę zaznaczyc jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a-,h)

s

a. Kontakt telefoniczny

IX]TAK

[

b. Kontakt korespondencyjny

]NlE

IX]TAK

[

]NlE

c, przesyłanie wiadomościtekstowych, w tym z wykozystaniem wiadomości sMs,
M MS lub komunikatorów internetowych

IX]TAK

d, Komunikacja audiowizua|na, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
iniernetowych

IX]TAK

e, Przesyłanie faksów

t

[
t

]NlE
]NlE
]TAK

IX ] NlE

t

f, Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tłumaczenie online)
g. Pomoc tłumacza języka migowego

]TAK

IX ] NlE

-

[

kontakt osobisty

w przypadku zaznaczenia odpowiedzi ,,TAk'- prosirny określićw jakim czasie
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego:

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

]TAK
IX ] NlE
od

[
[
[
[

[

] od razu
]

w ciągu 1 dnia roboczego

]

w ciągu 2-3 dni roboczych

] powyzej 3 dni roboczych

]TAK

IX ] NlE
Strona

3

--------F

2, CzY Podmiot posiada urządzenia lub
środki techniczne oo
słabosłyszących,takich jak np. pętle indukcyjne,
systemy FM,

oTĘil*o

podczerwień (lR), systemy Bluetooth?

I

systemy na

]TAK

IX ] NlE

wpzypadkuzaznaczeniaodpowiedzi,,TAK''_prosimyopffi

posiadanych ulządzryub środków
technicznych do obsługi osób słabosłyszących;

Liczba prowadzonych przez poOrio

3.Czypodmiotzapewnianatejstronieinternetowej(tych"

zanych w Dziale 2)

działalności(głównych zadaniach podmiotu)
w postaci:
odpunktach a--c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[
[
[

wpzypadkuodpowiedzi,,Naczęścistrontak'naczęści.m

]TAK

]NlE
] Na

częścistron tak, na częścinie

liczby stron, na których podmiot zapewnia
informację o zakresie swojej
działalnościw postaci tekstu odczytywalnego
maszynowo:

b. nagrania

treściwpolskim języku migowym (PJM),r

po".""Ęffil?
pro6frllEit

W przypadku odpowiedzi ,,Na częścistrońr,
na częścini"'' liczby stron, na których podmiot zapewniainformacje
o zakresie swojej
działalnościw postaci nagrania treściw polskim języku
migowym;

c. informacjiw tekściełatwym do crytania
(ETR)?

w przypadku odpowiedzi,,Na części stron tak,
na częścini"'' liczby stron,

prolilfrllo"-iE

4- Czy podmiot zapewniał w okresie
sprawozdawczym

ouEog;il-

[
[
[

] Na części stron tak, na

t

]TAK

]TAK
]NlE

[
[

] Na

t

]TAK

]NlE
częścistron tak, na częścinie

na których podmiot zapewnia informacje o
zakresie swojej
działalnościwpostaci informacjiw tekście łatvrrym
do czytania:

do 01.01.2021

r-

-

-

tj.

na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami
moż|iwość

komunikacjiw formie określonej w tym wniosku?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

Liczba wniosków - ogołem:

ffi,

IX ] NlE

r";"ku;;mby

NazwY uzYtYch form komunikacjiokreślonych
we wnioskach
użyć każdel z tych form:
(wpisac słownie np- alfabet Lorma
- 1 raz, druk w atfabecie Brailte'a

- 3 razy)

Dział 4,lnformacja o dostępie atternaĘwnym
ia odn

ię do okresu

postaci wsparcia innej osoby?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
Strona 4

;".*ffi

od 20.09.2019 r. do 01.01.2021

[

częścinie

]TAK

IX ] NlE

r,

W

PnYPadku odPowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia
innej osoby:

l

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
2. czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystan iem nowoczesnych

technologii?
(p ro

[

]TAK

IX ] NlE

szę zazn aczyc jed n ą od powied ź)

przynadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poniżej dodatkowych inl,ormaqr:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia
W

technologicznego:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzĄu dostępu alternatywnego

czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternaĘwny w
postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
( proszę zaznaczyc jedną odpowiedż)

3.

w

[

]TAK
IX l NlE

pnypadku odpowiedzi ,,TAk" - prosimy o podanie poniżej dodatkawvch inlormacll:

Liczba pzypadkow zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w
organizacji funkcjonowania podm iotu
:

Uzasad

n

ienie za stosowa

n

ia tego r odzaju

d

ostęp u alte rnatywn ego

4. czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp aIternaĘwny w

sposób inny niż wymienion e wyżej?
(p

ro szę zazn a czyc jed

n

ą od powi edź)

w przypadku odpowiedzi ,,TAk"

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niz
wymienione wyzej:

Strona

n

ienie zastosowania tego rodzaju dostępu aIternatywn ego

5

]TAK
IX l NlE

- prosimy o podanie poniżej dodatkowvch inlormaql:

Llczba pzypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niz
wymienione wyżej:

Uzasad

[

