
MlNlsTERsTWo FUNDUSZY l PoLlTYKl REGIoNALNEJ
ul, Wspólna 2l4,00-926 Warszawa

Rapoń o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa iadres podmiotu publicznego

Wojewódzki Zespoł Szkół Policealnych 76-200 Słupsk, ul. Bałtycka 29

Numer identyfikacyjny REGON

000295B3400000

Stan w dniu 01.01.2021r.

Termin przekazania: do 3,t .O3.2O21 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
zsm_sl@wp,pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formuIarz
zsm_sl@wp.pl

Telefon kontaktowy
598422347

Data

2021-03-04

Miejscowość
Słupsk

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WoJ. PoMoRSKlE
Powiat

Powiat m. Słupsk

Gminą
M. Słupsk (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany dozłożenia rapońu o stanie dostępności na podstawie ań. 11 ust,4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

tX ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność arch itekton iczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową. działaIność i/lub obsługę interesantów:
1

'l. CzY Podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome l pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
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IX]TAK
2, Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązaniaarchitektoniczne, środki techniczne lub
Posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomies zczeń, zv,tyłączeniem pomies zczeń
technicznych?

IX]TAK

3, CzY Podmiot zaPewnia w tYm budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny idotykowy lub głosowy?

IX ] NlE

4, CzY Podmiot zaPewnia (umoŻIiwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?

IX]TAK

5, CzY Podmiot zaPewnia w Przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potzebami możliwoś(
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

IX]TAK

komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
W budYnku rozmieszczone są tablice o kierunkach i drogach ewakuacyjnych podświetlone, znajdują się procedury ewakuacyjnr
Przeprowadzane są ćwlczenia z ewakuacji z budynku,

Dział 2. Dostępnośó cyfrowa

1, Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobiInych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

StronY internetowe iaPlikacje mobi!ne, dIa których podmiot posiada deklarację dostępności
lD al ly-url medyk.slupsk.pl
lD al ly-status IX ] Częściowo zgodna
lD al ly-data-spozadzenie 2020-09-01

2, Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, d!a których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

ProsimY o Podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
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ProsimY o Podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności;

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona internetowa Posiada: Podwyzszony kontrast, mozliwośc powiększenia liter, jasne tło, mapę strony, skalę szarości,
PodŚwietlanie. Na stronie moŻna uŻywaĆ standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, Filmy nie posiadają napisów dla
osób głuchoniemYch, dokumentY w PDF nie są dokumentami edytowalnymi, część plików nie jest dostępna cyfrowo, niektóre
zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Dział 3. Dostępność i nformacyj n o-kom un i kacyj na

1. CzY Podmiot zaPewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środ ków ws pierających kom u n i kowan ie się?

a. Kontakt telefoniczny

b. Kontakt korespondencyjny

c. przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych
d. komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych

e, Przesyłanie faksów

f. wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
ap!ikacje (tłumaczenie on!ine)
g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty

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

IX ] TAK

IX ] TAK

IX ] TAK

IX ] TAK

IX ] TAK

IX ] NlE

IX ] NlE

IX ] NlE

2, CzY Podmiot Posiada urządzenla lub Środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (lR), systemy Bluetooth?

IX ] NlE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
1

3, CzY Podmiot zaPewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działaIności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a, tekstu odczytywalnego maszynowo?

IX ] NlE

b. nagrania treściw polskim języku migowym (pJM) w postaci pliku wideo?
IX ] NlE

c. informacjiw tekście łatwym do czytania (ETR)?
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IX ] NlE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym - tj. od 20,09,2019 r. do 01.01 .2021 r.- na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

IX ] NlE

Dział 4.lnformacja o dostępie aIternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

IX ] NlE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technotogicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technoIogii?

IX ] NlE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowan ia podm iotu?

tX ] NlE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienion e wyżej?

IX ] NlE
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