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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ ul. Wsp6lna 214, 00-926 Warczawa
Nazwa i adres podmiotu publicznego

Pelkom sp. z o.o.
83-130 Pelplin

ul. Starogardzka 12

laport o stanie zapewniania
dostqpno6ci podmiotu

publicznego

Portal sprawozdawczv GUS
portal.itat.gov.pl
Uzad Statvstvcznv
ul. Si. Lesz'czviskieoo l8
20-068 Lublin'

Numer identyfikacyjny REGON
(wpisa6 jesli podmiot posiada)

1919472239
Stan w dniu 01.O1.2021 r. Termin pzekazania:

do 31.03.2021 r.

Oboxriqzek pa ekazania danych wynika z afi- 1'l ust I ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci
osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz. 1696, i p6in. zm.).'
s EIKIR ElrlAlRl riAlrl@1p E LlKlotMt .tNtEtr

sekretariatu

Podmiot zobowi-qzany do.zl.oilenia raportu o stanie dostgpnosci na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy
o zapewnianiu dostepno$ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (UzD) do:
(pro6ze zaznaqy6 iedna odpowedi)

1) ministra wlaSciwego do spraw rozwolu regionalnego O 2) wojewodyO 3) nie dotyczy O
W przypadku wskazania odpowiedzi ,,nie dotyczy" prosimy o podanie wyjaSnie6:

Dzial 1. Dostgpno66 architekton iczna

Liczba budynk6w, w kt6rych podmiot prowadzi podstawowE dzialalnoSc i/lub obslugq
interesant6w:
,l. Czy podmiot zapewnia.w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe
przestrzenie komunikacyjne? rp,o",e :u.":czy. redna oopow.ozr

rAKo NtEo W cz96ci budynk6w tak, w czgsci nie Q(dopuszczelne jasli podmiot prowadzi podstawowq
d2iahlnosa ilub obslug? wwiQcclni, 1 budynku)

W.pzypadku.odpowiedzi ,,W czeSci budynkow tak. w czesci nie" - prosimy o podanie liczby budynkow.
w ktorych podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe priestzenie komunikacyjrie:

2s" t" " 'ri"

2. Czy podmiot zastosowal w.tym budynku (tych budynkach) rozwiqzania arcttitettonic.z6e-Eroati
techniczne lub posiada zainstalowane u nqdienia, K6re um6iliwiaja dostep do wszystkich'
pomleszczeR, z wylqczeniem pomieszczeh technicznych? {prosze zaznaczy. rednq odpow,edz)

rAKo NtEo W czgsci budynkow tak, w czgSci nie Q
(dop'rszczelne jeSI podmiot prowad2r podstEwowa
dzElalnosc ilub obstugq w wQcct niz i bldynkur

W.przypadku.odpowiedzj ,,W cze6ci budynk6w tak, w czQsci nie" - prosimy o podanie liczby budynk6w,
w kt6rych podmiot umo2liwia dostgp do wszystkich pomibszczei, z wytqczeniem pomiesz&e6 '
technicznych:

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informacjg na temat rozkladu
pomieszczefi, co najmniej w spos6b wizualny i dotrkowy lirO gtosowy? (prosze zaznaczy6 jednq odpow.dr)

rAKo NrEo W czgici budynk6w tak, w czg5ci nieQ
(dopuszc2Blnelelli podmiot prowrdzr pod3tawowq
dziahlno66 

'rub 
obstuge wwrqc.jni2 1 budynku)

W,przypadku.odpowiedzi ..W cz?sci budynkow tak. w czgsci nie" - prosimy o podanie liczby budynk6[
w ktorych.podmiot zapewnia informacje na temat rozkladu pomievczen. cd nalmniej w spost5O wizlalny i
dotykowy lub glosowy:

4. czy podmiot zapewnia (umoiliwia, dopuszcza) wstep do tego budynku ltyctr uuaynrowy osouie
korzystajqcej z psa asystujqcego? o.",q,un,ure loanq oupo,,i.a,;

rAKo NrEo W czQsci budynk6w tak, w czgsci nieQ
(dopuszczaln. jeali podmrot prowadzi podsrawowq
dz,al€lno66 ilub obstuge w wjecq n? i budynku)

W przypadku wskazania odpowiedzi ,,W czg6ci budynk6w tak, w czgsci nie,, - prosimy o podanie liczby
budynk6w, do kt6rych podmiot zapewnia wst?p osobie kozystajqcej z psa aslstujqc6go:



5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynk6w) osobom ze szczeg6lnymi
potrzebami moiliwo56 ewakuacji lub uratowania w inny spos6b? (prosz! zaunaczyc jednq odpowiedi)

rAKo NrEo W czesci budynk6w tak, w czg6ci nie Q
(dopu3zcz.lne jesli podmiot prow.dzi po&lewolvq
dzishlnoaa inub obslug? wwiqccjnii 1 budynku)

W przypadku odpowiedzi ,,W cz?Sci budynk6w tak, w czqSci nie" - prosimy o podanie liczby budynk6w,
w kt6ich podmibt zapewnia osobom ze szczeg6lnymi potzebami mozliwo56 ewakuac.ii lub uratowania
w inny spos6b:

Komentaze i uwagi dotyczqce dostgpnoSci architektonicznej:
(proSzezamiescj6tu@\,vykraczajqc]pozainformacjeUj9tepowy2ej-opistenb8dziestanowi6
czes6 rapodu, kt6ry sq Pafistwo zobowiqzani opublikowaC na swojej stronie podmiotowej Biuletynu lnformaqi Publicznej, a w pzypadku
braku strony podmiotowej Biuletynu lnformacii Publicznej- na swojei stronie intemetowej)

Calosa budynku st6nowi wy,lqczni€ parter z pomieszczaniami administracyjno - biuowyma usytuowenymi od woiscia wzdlu: j€dnego korylarza. Do budynku prowadzi

podja2d dlios6b ze szczeg6inymi pottzebami. Po wejSciu do budynku osobie ze szczeg6lnymi polzobami zoslanie pzydzielony Pracownik, kt6ry zap€wni polnq

pomoc w poruszaniu sle po obiekcie I pokieruj€ do odpowi€clnioj kom6rki organizacyjnei lubjesli b9dzie to konieczn€ pzywola kompetentnego pra.pwnika

odpowiedrialn€go zs zalatwi6nie wfznaczonej sprawy. Osob6 nispoinosp.awna mo2€ skozysta6 z miojsca parkingowogo znajdujqcego sie ptzy ulicy doiazdowei tu2
pzy wejsciu gl6wnym do budynku a tak e skonlaktowa6 sie calodobowo z dyzumym pracownikiom Podiemi pod nurnersm t€lgfonu: 698 912 169, kt6ry pomo2e przy

transporcio |ub wska2e mlej6c€ doc€lowe zalatwieflia sprawy. Oo budynku firorna weisd z ps€m asyslujqcym lub prrewodnikiam. W budynku nie ma petli

indukcyinych a tak2o o2nacz6ri w alfabecie brajla. Nie posiademy tek e loalet dostosowonych dla os6b nirp€lnosprawnych.
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Dzial 2. Dostqpno56 cyfrowa
Dane w tym dziale odnosza siQ do zgodno6ci z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostgpnosci cyftowej stron intemetowych i

aplikac.ii mobilnych podmiot'ortr'publi&nych (Dz.U. 2019 poz. E48), zwana UdC, w zwiezku z art. 2 oqz ad.6 pkt 2 ustawy
UzD.

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostepnianych
aplikacji rirobilnych, tlla kt6rych podmiot posiada deklaracjq
dostqpnoSci

Liczba stron:

Liczba aplikacji:

Prosimy o podanie zawartosci nastepujEcych element6w deklarac.li dostepnoSjci, dla ka2dei strony
interneiowej oraz aplikacji mobilnej oddzielnie, zgodnie ze wzorem: (wpisa6 - karda strone/aplikacie w osobnym wierszu)

lD ally-url lD a1{y-status lD a1 1 y-data-sporzadzenie
2goonaQ Czgsciowo zgodnaQ Niezgodna O
Zgodnafi Czesciowo zgodnao Niezgodna G
zgodnaO CzgSciowozgodnaQ Niezgodna€

zgodnaQ czesciowo zgodnao Niezgodna @
2. Llczba prowadzonych stron internetowych i udostepnianych
aplikacji irobilnych, dla kt6rych podmiot nie posiada
deklaracji dostepno6ci

Liczba stron:

Liczba aplikacji:

Prosimy o podanie informac,ii dotyczqcych stron, dla K6rych podmiot nie posiada deklaracji dostQpno5c!

Adres strony internetowej
(wpisac)

Zgodn066 z UdC (proszQ zaznaczya jednq odpowied, dla ka2dej strony)

zgoana O Czqsciowo zgodna Q Niezgodna (

Zgodna O fillioro rsoon"Q Niezgodna @
Zgodna ( czq6ciowo zgodnaQ ltiezgo Q

Prosimy o podanie informacii dotyczqcych aplikacji, dla kt6rych podmiot nie posl!!! llllgracji doslQpno6ci:

Nazwa aplikacji mobilnei i
adres do jej Pobrania (wpr""al

Zgodno56 z UdC (proszQ zaznaczyc iednq odpowied2 dla kazdej aplikacji)

Zgodna J Czg6ciowo zgodna ( Niezgodna O
Zgodna Q cas"r*ryggqq]Q Niezgodna @
zgoona O Czqsciowo zgodna ( Niezgodna O

Komentaze i uwagi dotyczqce dostQpnosci cyfrowej:

llJ"f,"1.r,i["&1"t*m3,.xfl,3;:iilJ",fffli,iiffio:?,1",ff3i:J"JroEiffit?yiir,B'fr."*^'
podinioiowej Biuletynu lnfbrmacii Publicznej - na swoiej stronie internetowe,)

Strona zostala stworzona i udostQpniona pzed wprowadzeniem wymog6w ustawy wprowadzajqcych obowiezek zgodnosci z

wytycznymi WCAG 2.'1. AA oraz deklaracji dostQpnosci, stqd moga istnie6 na niej tra6ci badz inne funkcjonalno6ci nis zgodne

z p6wy:lzymi wytycznymi. Oolo2ymy jednak wszelkich straf aby stron? dostosowac do nowych wymog6w a do tego czasu

udost6pnidmy at't*natywny kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (58) 536-15-16 lub mailowy: sekretariat@pelkom.net

w celu uzyskinia niezbgdriych informac.ji lub udostgpnienia trssci elekronicznie w odpwiednio przygotewanym formacie.

'''d;ia;ai
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Dzial 3. DostgpnoS6 informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczeg6lnymi potrzebami obsluge z wykorzystaniem
wymibnionych sposob6w/5rodk6w wspierajqcych komunikowanie siq?
(proszQ zaznaczydjcdnq odpowiedi dl6 ka2dego sposobu/a.odka wymienionGgow podpunktach a-h)

ni2ej

a. Kontakt telefoniczny

b. KontaK korespondencyjny

c. Peesylanie wiadomoSci tekstowych, w tym z wykozystaniem wiadomoSci SMS, MMS
lub komunikator6w internetowych

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikator6w Internetowych

e. Pzesylanie faksow

f. Wykorzystanie tlumacza jgzyka migowego pzez strony internetowe i/lub aplikacje
(tlumaczenie online)

g. Pomoc tlumac za igzyka migowego - kontakt osobisty

rAKO NrEO

rAKO NrEO

TAKO NIEO

rAKO NrEO

rAKO NrEO

rAKO NrEO

rAKo NrEo

W peypadku zaznaczenia odpowiedzi ,TAK' - prosimy okreslie w jakim czasie od zgloszenia potzeby podmiot zapewnia

kontakt osobisty z ttumaczem jezyka migowego: lproszg za:naczv6j.dnq odpowiadt)

1)odrazuQ 2)wciqgu.t dnia roboczegoQ 3)wciqgu2-3dni roboczych Q 4) powy2e.i 3dni roboczych @

h. Kontakt z pomocq tlumacza-przewodnika (kontakt osobisty) TAKO NIE O
2. Cz bodmiot Dosiada uzadzenia lub 6rodki techniczne do obslugi os6b slaboslyszqcych, takich jak
np. p'etie inOuiiyjne, systeniy FM, systemy na podczerwief (lR), systemy Bluetooth? (proszQ :a:naczv. iednq

odpowiedr)

rAKo NrEo

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi ,,TAK'- prosimy o podanie liczby posiadanych uzqdzen lub Srodk6w

teihni'c2nych do obslugi os6b slaboslylzqcych

Liczba prowadzonych pnez podmiot stron internetowych:
{liczba ta powinna byc zgodna z sume stron intemetowych wykazanych w Dziale 2)

1

(";G;j

3. Czv oodmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informacig o
zifiidsie swoiej diialalnosci (gi6wnych zadaniach fodmiotu) w postaci: rzaznaczvciednq odoo{/,edi dre kazdeso

spo3obu/s'odke wym6^lonogo w podpurklach a_.c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

rAKo NlEo Na czq6ci stron tak, na czgSci nieQ
(dopuszc:aln. Je6l podmiol prow.dzi
wQc€j nd 1 Etron? intemetowa)

w orzvpadku odpowiedzi ,,Na czQsci stron tak, na czqsci nie" - prosimy o podanie liczby stron, na kt6rych

poimidt zapewnia informacj? o zakresie swojej dzialalnosci w postaci tekstu odczytywahego maszynowo: (,p'!ad)

U. nagiinia treSci w polskim jeryk, ,igo*y, (PJM) * po"t""
TAKO NrEo Na czqsci stron tak, na czgsci nieQ

(dopuszczalne je6la podmior prowadzi
wiQcej nU I stronQ intemelowa)

w Dzvoadku odpowiedzi ,,Na czesci stron tak, na czgsci nie" - prosimy o podanie liczby stron, na ktorych
podmiot zapewnia informacje o zakresie swoiej dzialalno6ci w postaci nagranla tresclw polsKlm iSzyxu
migowym:

c. informacji w tek6cie tatwym do czytania (ETR)?

TAKO NrEo Na czesci stron tak, na czqsci nieQ
(dopus:czelne jeali podmiot prcwadzi
wiqc.j nE 1 strone int.melowq)

w Drzvoadku odDowiedzi ,,Na czesci stron tak, na czQsci nie" - prosimy o podanie liczby stron, na kt6rych
poiriot zapewnia informacje o z-akresie swolej dzialalno$ci w postaci informacji w tek5cie tatwym do

czytan ia:

4. Czv oodmiot zapewnial w okresie sprawozdawczym -tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 L- na
,nnio5if-o"6UV ie'siczeg6lnymi potriebami moiliwo56 kbmunikacji w formie okre5lonei w tym
WniOSku? (prosze zaznaczy6iednq odpowiedi)

rAKo NtEo

@ o podanie poni2ej dodatkowych informacji:

Liczba wniosk6w - og6lem:
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Nazwy u2ytych form komunikacji okreslonych we wnioskach ze wskazaniem liczby u2yd ka2dej z tych form:
(wprsaC slownie np. alfabet Lorma - 'l raz, druk w alfabecie Braille'a - 3 razy)

DziaN 4,lnformacja o dostgpie alternatywnym
Uwaoa: ponizsze pytania odnoszq siq do okresu sprawozdawczeoo - tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 t.

1, Czy w okresie sprawozdawczym
osoby?

podmiot zapewnial dostQp alternatywny w postaci wsparcia innej
(prc329 zaznsczya

rAKo NtEo
W pzypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poniiej dodatkowych informacji:
Liczba pzypadk6w zastosowania dostgpu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:

(wpi$e)

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostepu alternatywnego: (proszQ opisa. eownie)

2' Gzy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostep alternatywny w postaci wsparcia
technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych tbchnologii? lplos:e =-""zye icdnq odpowiedr)

TAKO NtE o
W ptzypadku odpowiodzi ,,TAK" - prosimy o podanie poni2ej dodatkowych informacii:
Liczba pzypadk6w zastosowania dostQpu altematywnego w postaci wsparcia technologicznego:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostQpu alternatywnego: (prosz? opiss6 eownie)

3. Czy.w o.kresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostqp alternatywny w postaci zmian w
organizacji funkcjonowania podm iotu? rp.sze ,",n"":vr r"dnq odpowiedi)

rAKo NtE o
W przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poni2ej dodatkowych informacji:
Liczba pzypadk6w zastosowania dostqpu alternatywnego w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu: ''&,i#i
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dost?pu alternatywnego: (prosze opisa6 slownie)

4' czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostqp alternatywny w spos6b inny niz
WymieniOne WyLAI? @roszq zaznac2yercdne odpo{,icd:)

rAKo NtEo
W przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poniiej dodatkowych informacji:
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Liczba pzypadk6w zastosowania dostepu alternatywnego w spos6b inny ni2 wymienione wyzej: 
('$ia;aj

Na czym polegalo zapewnienie dostgpu alternatywnego w spos6b inny ni2 wymienione wy2ej: (proszQ opi3a6 !ro,rni.)

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostepu alternatywnego: (proszq opise6 srownie)

EIKi RI EI T

PELPLTN 31.03.2021

(telefon kontaktoury) (miejscowo56, data)

(e-mail kontaktorvy osoby, h6ra wypelnila formulaz - WYPELNlAC vvlELKlMl LITERAMI)

58 536 12 16
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ObjaSnienia
Do skladania raportu o stanie zapewniania dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potzebami zobowiqzane sq podmioty publiczne,
kt6re zostaly wymienione w ar1. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostqpnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami
(Dz.U. 2019 poz. 1696, z p62n. zm.), zwanej dalej UzD, q. w szczegolnosci:
1) jednostki sektora finans6w publicznych w rozumieniu art. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2) inne, niz okreslone w pK 1, panstwowe jednostki organizacyjne nieposiadajqce osobowo$ci prawnei,
3) inne, ni2 okreslone w pkt 1, osoby prawne, utwozone w szczegdlnym celu zaspokajania potrzeb o charaktez e powszechnym

niemajqcych charaKeru pzemyslowego ani handlowego, je2eli podmioty, o kt6rych mowa w tym przepisie oraz w pkt I i 2,
pojedynczo lub wsp6lnie, bezposrednio lub posrednio pzez inny podmiot:
a. finansujeje w ponad 50% lub
b. posiadajq ponad polowg udzial6w albo akcji, lub
c. sprawujq nadz6r nad organem zazqdzajqcym, lub
d. maja prawo do powolywania ponad polowy skladu organu nadzorczego lub zarzqdzajEcego,

4) zwiqzki podmiot6w, o ktorych mowa w pK 1 i 2, lub podmiot6w, o kt6rych mowa w pkt 3.
Podmiot publiczny pzekazuje (oraz publikuje na stronie podmiotowej Biuletynu lnformacji Publicznej lub swojej stronie
intemetowej) raporl o stanie zapewriania dostgpnosci osobom ze szczeg6lnymi potzebami co 4 lata, najp62niej do dnia 31 marca
danego roku (art. 'l l ustawy UzD). W niniejszym raporcie:

-w ptzypadku pytari o stan (np. dostqpno6ci architeKonicznej, informacyjno-komunikacyjnej c2y cyfrowel) nale2y udzieli6
odpowiedzi wedlug stanu faktycznego na dzied 1 stycznia 2021 r.;

-w pzypadku pytad o okres sprawozdawczy (np. o liczbe peyjQtych wnioskow o zapewnienie komunikacji w okreslonej formie
osobom ze szczegolnymi potzebami lub o to, ile razy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostgp alternatywny)
nale2y udzielic odpowiedzi w odniesieniu do okresu od dnia wej6cia w 2ycie odpowiednich pzepis6w UzD (poza wyjqtkami
okreslonymi w art. 73 ustawy, UzD weszla w 2ycie po uplywie 14 dni od lej ogloszenia, tj. z dniem 20.09.2019 r.) do dnia 1

stycznia 2021 r.
Dzlal t. Dostepno66 archlloktonlczna
W tym dziale nalezy uwzgledni6 wszystkie budynki, w kt6rych podmiot prowadzi podstawowq dzialalnosd i/lub obstuge
interesant6w, w tym r6wnie2 te, w ktdrych wynajmuje powiezchnie. \ ,ynajem budynku nie zwalnia z mo2liwosci i obowiazku
zastosowania ustawy UzD, poniewa2 pzepisy naktadajq obowiqzki na podmiot publiczny, a nie na zatzqdc9 nieruchomosci. Nie
nale2y tu uuzglgdniac jedynie budynk6w, kt6re nle sq wykozystywane do prowadzenia podstawowej dzialalnosci i/tub obslugi
interesant6w (np. budynki magazynowe, wolnostojqce gara2e, kotlownie, osrodki wypoczynkowe oraz wszelkie inne budynki o
charakteze jedynie technienym i/lub pomocniczym).
Pyt r.
W tym pylaniu - na poziomie budynku - prosimy o odpowied, rozstzygajacq (,TAK' lub ,NlE-) w zakresie tego, czy poziome i
pionowe pzestzenie komunikacyne budynku sq wolne od barier; nie pzewidujemy odpowiedzi poSrednich (np. ,czlsciowo" lub
,trudno powiedzieC). Odpowied2 ,TAK' oznacza tu,2e poziome ipionowe pzestzenie komunikacyjne budynku umdaiwiajq
osobom ze szczeg6lnyml potzebami dotarcie do wszystkich pomieszczei budynku, w K6rych prowadzona jest podstawowa
dzialalnoSC i/lub obsluga interesant6w.
UzD w art. 2 definiuje barierg jako pzeszkodg lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacryjno-komunikacyjne, kt6re
uniemo2liwia lub utrudnia osobom ze szczeg6lnymi potrzebami udzlal w r62nych sferach zycia na zasadzie r6wnosci z innymi
osobami.
Barierami wystepujecymi w pzestrzeniach komunikacyjnych w budynkach mog4 by6 na pzyklad:
- brak w budynku wind, mimo istnienia iakiej pottzeby, lub astniejEce windy niedostosowane dla os6b ze szczeg6lnymi

potzebami,

-zbyt wqskie ciqgi komunikacyjne poziome (korytaze) i/lub ci4gi komunikacyjne pionowe (schody),
- wystepowanie w ciqgach komunikacyjnych utrudniajqcych poruszanie siQ prog6w, nier6wnosci, pzegr6d, ilar6w, stromych ilub

sliskich powiezchni itp.
Rozwiq?aniami stosowanymi w celu eliminaqi barier poziomych i pionowych przestzeni komunikacyjnych w budynkach mogq byC:
- uniwersalne projeKowanie budynk6w - uwzglQdniajace dostepnosd pzestzeni komunikacyjnych dla os6b z ograniczeniami,
- racjonalne usprawnienia (np. likwidacja prog6w, schodk6w, pzewezeh i innych barier - popzez pzebudowQ ciqg6w

komunikacyjnych, instalacja w budynku wind dostosowanych dla os6b z ograniczeniami, budowa podjazddw, instalaqa
system6w antypo6lizgowych, system6w fakturowych oznaczeh nawiezchniowych),

-wykozystanie odpowiednich uzqdzei i Srodk6w technicznych, jak np. platformy pionowe i ukosne, schodolazy, podnosniki
pzyschodowe.

P'rt 2.
Zastosowanie w budynku rozwiqzai architektonicznych, Srodk6w technicznych lub uzqdze6, kt6re umo2liwiajq dostep do
wszystkich pomieszczed, z wy{eczeniem pomieszczeh technic,.nydl moze oznae.ae, ze:
- budynek zostal wybudowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projeKowania, w spos6b zapewliajqcy osobom 2

ograniczeniami ww. dostqp,

- dokonano raqonalnych usprawnief i/lub wykozystano urzadzenia i Srodki techniczne, w celu umo2liwienia ww. dostepu
(eliminacja barier architektonicznych pzestzeni komunikacyjnych budynku, dostosowanie wejsd do pomieszcaeri i wnqtza
pomieszczeh, w tym tiakze lazienek i toalet, dla os6b 2e szczegOlnymi potzebami itp.).

Pyt. 3.
lnformacja na temat rozkladu pomieszczed mo2e byd zapewniana w spos6b:

-wizualny - np. w formie tablicy informacyjnej, planu, schematu, mapy, infokiosku, infomatu),
- dotykowy - np. w formie planu tyflograficznego, tyflomapy, tablicy informacyjnej mo2liwej do czytania pzez dotyk (np. pisanej

alfabetem Braille'a), infokiosku lub infomatu dostosowanego do kozystania pzez dotyk (np. z wykotzystaniem Ew.
manipulatora),

- g.losowy - np. z u2yciem infokiosku, infomatu z informacjq glosowq lub przekazywana wchodzAcym pzez dy2uruJacego
pracownika,
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- inny - np. pnez intokiosk lub infomat z informacjq w jqzyku migowym i^ub z informacjq glosowq wyposa2ony w pgtlQ
indukcyjnq.

Pyt. 5.
Zapewnianie osobom ze szczeg6lnymi potzebami mozliwosci ewakuacji lub uratowania w inny spos6b obejmuje m.in.:

- informacje o kierunkach i drogach ewakuaqi w formie wizualnej (w tym np. oswietlenie dr6g ewakuacji w frrrmie listwy
przypodlogowej zasilanej z niezale2nego 2r6dla), dotykowej (np, tyfrograficzne plany ewakuacii) i glosowej (np. pzez
dzwiekowe systemy ostrzegawcze),

- pozbawione barier i/lub dostosowane dla os6b ze szczeg6lnymi potrzebami drogi ewakuacylne, pokoje oczekiwania na
ewakuacjQ, punkty zbi6rki, drzwi i przegrody ogniowe i pzeciwdymowe, schodowe w6zki ewakuacyjne itp.,

- procedury ewakuacyjne i pzeszkolenie pracownik6w.
Dzial 2. Do3tepno6e cyfrowa
Pytania tego dzialu odnoszq sie do zgodnosci prowadzonych pzez podmiot stron intemetowych i udostepnianych aplikacii
mobilnych z ustawq z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepno6ci cyfrowej stron intemetowych i aplikacji mobilnych podmiot6w
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) - UdC.
Pyt. 1.
W tym pytaniu, zgodnie z warunkami technicznymi publikacji deklaracji dostepnosci oraz strukturq dokumentu elektronicznego
deklaracji dostgpno6ci, w poszczeg6lnych wierszach tabeli nalezy zamiesciC:

- w kolumnie ,,lD al 'ly-url" - informacje zawartq w znaczniku, do kt6rego dodano identyfikator: a1 1y-url (tj. adres strony
internetowej lub adres do pobrania aplikadi mobilnej),

- w kolumnie ,lD a1ly-status' - informaqe zawartqw znaeniku, do K6rego dodano idenMkator: a1l y-status (q. stiatus pod
wzglqdem zgodno6ci strony internetowej lub aplikacji mobilnej z UdC),

- w kolumnie ,lD a l ly-data-spozadzenie' - informacjQ zawartq w znaczniku, do K6rego dodano identyfikator: a11y4ata-
sporzadzenie (tj. datE spozqdzenia deklaraqi dostepnosci, zapisanE w formacie: rrn-mm-dd).

Dzial. 3, DGt?pno66 informacyino.komunlkacyina
Pyt. 2.
Pytanie dotyczy posiadanych uzqdzen lub Srodk6w technicznych do obslugi os6b slaboslyszqcycfr - takichjak:
- petle indukcyjne, tj. uzqdzenia ulatwiajqce slyszenie i rozr62nianie mowy, kt6re zmieniajq d2wiqk na fsle elektromagnetyczne i

w ten spos6b dostarczaja go do aparatu slucho\r,€go osoby slaboslyszqcej,
- systemy FM/ lR - dzialajqce podobnie jak pgua indukcyjna, wykoaystujqce jako nosnik dzwigku fale radiowe (FM) lub

podczeMien (lR).

- systemy Bluetooth - oparte o standard bezpzewodowej komunikacji kr6tkiego zasiQgu 'Bluetooth', dzialajqce podobnie jak
bezpzewodowy zestaw glo3nom6wiecl.

h^.3.
U2yte w poszczeg6lnych podpunktach (a--c) tego pytania polqcia oznaczajq odpowiednio:
- tekst odczytywalny maszynowo - tekst, kt6ry moze byc odczytany paez synlezator mowy, pzy pomocy czytnika ekranu (w

telefonie kom6rkowym i/lub komputeze - np. z wykozystaniem bezplatnego oprogramowania NVOA),
- polskijqzyk migowy (PJM) -jezyk migowy, kt6rym poslugujq sig glusi Polacy. PJM jest petnoprawnym jezykiem, posiadajqcym

wszystkie cechy jezyka; chaEkteryzuje si? gramatykq wizualncprz estzennq, En. zamiganie jakiegos znaku w konkretnym
miejscu nadaje mu dodatkowe znaczenie (co jest wykozystywane np. do okre6lenia czasu),

- tekst latwy do czytania i rozumienia (ETR) - sposob przedstawiania informacji w postaci tekstu i uzupelnialqcej grafiki,
umo2liwiajqcy zrozumienie pzekazywanych tresci osobom z niepelnosprawnosciq intelektualnq w stopniu lekkim lub
umiarkowanym.

Dzial. 4. lnformacja o dostepie altematywnym
Dostqp alternatywny podmiot publiczny mo2e zastosowa6 w przypadku braku mo2liwosci zapewnienia dostQpno6ci zgodnie z ari. 6
UzD, kt6ry okresla minimalne wymagania w zakresie dostqpno6ci architeKonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Jesli
(w szczeg6lnosci z pzyczyn technicznych lub prawnych) nie ma mozliwoici zapewnienia osobie ze szczegolnymi potzebami
dostQpu do podmiotu ijego ustug zgodnego z projektowaniem uniwersalnym lub w ramach racjonalnych usprawniei (aby osoba
mogla samodzielnae skorzystac z ustug/obiekt6w podmaotu), UzD dopuszcza (w okresie prze.iSciowym) zapewnienie dostepu
alternatywnego (np. w formie wsparcia innej osoby w poruszaniu sie po budynku, mo2liwosci wjrtualnego ,wej6cia' do obiektu itp.).
Nale2y pzy tym podkresli6, i2 dostqp altematywny powinien byc stosowany pzez podmioty publiczne jako wylqtek (nie regula), a
kazdy przypadek jego zastosowania wymaga uzasadnienia.
Pyt. L
DoslQp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby - wystqpi np. w sytuacji, gdy w pzypadku niemo2liwosci maszynowego
odczytania informacji o zakresie dzialalnosci podmiotu zamieszczonej na stronie internetowej podmiotu (tekst niedostosowiny do
od.zytu maszynowego) pmcownik podmiotu publicznego (lub inna osoba zapewniona pzez podmiot) odczyta ten tekst na g6s
osobie niewidomej lub stabowidzAcej.
Pyt. 2.
Dostep alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykozystaniem nowoczesnych technologii - wystqpuje np. w
sytuaqi, gdy podmiot publiczny, zamiast zapewniC osobie z ograniczeniami mo2liwos6 osobistego zalatwieniS sprawy w
pozbawionym barier budynku, umo2liwia jej zdalne zalatwienie tej sprawy, z wykozystaniem nowoczesnych technologii takich jak
nagrania wideo, streaming on-line itp.
Pyt. 3.
oostQp altematywny w postaci zmian w organizacji funkqonowania podmiotu - polega na wprowadzeniu takiej organizacjr
podmiotu publicznego, kt6ra umo2liwi realizacjQ potzeb os6b ze szczeg6lnymi potzebami w niezbednym zakiesia dla ty;h os6b -
np. gdy istnieie pottzeba spotkania pzedsiawiciela podmiotu z osobq z ograniczeniami w zakresie poruszania sie (np. porusza.iacq
sie na w6zku inwalidzkim) - podmiot publiczny, zamiast zorganizowad to spotkanie w swojej siedzibie (co jest staniiird'em w ' -

przypadku spo0G6 z osobami niemajqcy,mi szczeg6lnych potzeb) decyduje si9 na zorganizowanie tego spotkania poza siedzibq -
w miejscu dostepnym architektoniczne dla os6b z ograniczeniami w zakresie poruszania sie.


