
MINISTERSTWO FUNDUSiZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wsp6lna 214,00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostqpnosci podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Urzqd Miejski Kaluszyn

Numer identyfikacyjny REGON

000528451 00000

Stan w dniu 01.01 .2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
gSkretariat@kaluszyn.pl

E-mail kontaktowy osoby, kt6ra wypelnila formularz
zcaburmistrza@kaluszyn.pl

Telefon kontaktowy
257576618

Data

2021-03-30

Miejscowo56

Kaluszyn

Lokalizacja siedziby podmiotu

Wojew6dztwo

WOJ. MAZOWIECKIE

Powiat

Powiat miriski

Gmina

Kaluszyn (miasto)

Podmiot zobowiqzany do zlo2enia raportu o stanie dostqprrosci na podstawie art. 11 ust.4. ustawy o zapewnianiu
dostqpnoSci osobom ze szczeg6!nymi potrzebami (UzD) do:

tX I 2) wojewody

DziaN 1. Dostqpno66 architektoniczna

Liczba budynk6w, w kt6rych podmiot prowadzi podstawort,q dziaNalno56 i/lub obslugg interesant6w:
1

1' Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
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lx j NrE

2' Czy podmiot zastosowal w tym budynku (tych budynkach) rozwiqzania architektoniczne, Srodki techniczne lub
posiada zainstalowane urzqdzenia, ktore umo2liwiajq dostgp do wszystkich pomies zcze(l, z vlylEczeniem pomies zcze6
technicznych?

lx I NtE

3' Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informacjg na temat rozkladu pomieszcze6, co najmniej w
spos6b wizualny i dotykowy lub glosowy?

lx I NtE

4' Czy podmiot zapewnia (umo2liwia, dopuszcza) wstgp do,tego budynku (tych budynk6w) osobie korzystajqcej z psa
asystujqcego?

lxlrAK

5' Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynk6w) osobom ze szczeg6lnymi potrzebami mo2liwos(
ewakuacji lub uratowania w inny spos6b?

lx I NtE

Komentarze i uwagi dotyczqce dostgpno5ci architektonicznej
Budynek Urzqdu Miejskiego jest jednopigtrowy, posiada dwa wej6cia , pzy czym glowne og6lnodostgpne znajduje sig przy ul.
Pocztowej, drugie wejscie z tylu budynku jest wyjsciem ewakuacyjnym. WejScia te nie posiadajq podjazdu dla osob
niepelnosprawnych' Budynek nie jest wyposazony w windg, brilk toalety dla os6b niepelnosprawnych. DIa os6b na w6zkach
dostgpny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W Lrudynku przy wej5ciu gl6wnym znajduje sig tablica informujqca
rozkladzie pomieszczen. ). Przed wejSciem gl6wnym po lewej stronie, znajduje sig dzwonek w celu przywolania pracownika,
kt6ry pozna celwizyty i udzieli pomocy osobie ze szczegolnymi potrzebami. Na parkingu przed budynkiem wyzn aczono 1

miejsce parkingowe dla os6b niepetnosprawnych.
Do budynku mozna wej6c z psem asystujEcym i psem przeworJnikiem. Nie ma mozliwoSci skorzystaniaztlumacza jqzyka
migowego na miejscu.

Dzial 2. Dostgpno56 cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych iudostgpnianych aplikacjimobilnych, dla kt6rych podmlot posiada
deklaracjg dostgpnoSci

Liczba stron:

Liczba aplikacji:

Strony internetowe iaplikacje mobilne, dla kt6rych podmiot posiada deklaracjg dostgpnoSci

2

0

lD a1 1y-url

lD a1ly-status

lD al 1 y-data-sporzadzenie

lD a1ly-url
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umgkaluszyn.bip.org.pl

IX ] CzqSciowo zgodna

2020-09-29

www.kaluszyn.pl



lD a1ly-status

lD al 1 y-data-sporzadzenie
IX ] CzgSciowo zgodnit

2020-09-29

2' Liczba prowadzonych stron internetowych i udostgpnianych aplikacji mobilnych, dta kt6rych podmiot nie posiada
deklaracji dostgpno6ci

Liczba stron:

Liczba aplikacji:

Prosimy o podanie informacji dotyczqcych stron, dla kt6rych podmiot nie posiada deklaracji dostgpno5ci:

Prosimy o podanie informacji dotyczqcych aplikacji, dla 1it6rych podmiot nie posiada deklaracji dostgpno5ci:

Komentarze i uwagi dotyczqce dostgpno5ci cyfrowej
Strona internetowa jest czgsciowo zgodna z ustawq z dnia 4 krruietnia 2019 r. o dostgpnoSci cyfrowej, z powodu:- filmy nie
posiadajq napisow dla os6b gluchych,- czgsc plik6w nie jest dostgpnych cyfrowo,- brak odpowiedniej struktury nagtowkowej
artykulow' Wylqczenia:- mapy sq wylqczon e z obowiqzku zapewniania dostgpnoSci, - filmy zostaly opublikowane przed
wej6ciem w zycie ustawy o dostgpnoSci cyfrowej

Dzial 3. Dostqpno56 i nformacyj no-kom u n i kacyj na

1' Czy podmiot zapewnia osobom ze szczeg6lnymi potrzebami obslugg z wykorzystaniem ni2ej wymienionych
sposob6w/5rodk6w wspierajqcych kom u n i kowan ie sig?

0

0

a. Kontakt telefoniczny

b. Kontakt korespondencyjny

c. Przesylanie wiadomo6ci tekstowych, w tym z wykorzystianiem wiadomosci
SMS, MMS lub komunikator6w internetowych
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikator6w
internetowych

e. Przesylanie faks6w

f. wykorzystanie tlumacza jgzyka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tlumaczenie online)
g. Pomoc tlumacza jgzyka migowego - kontakt osobisty

h. Kontakt z pomocq tlumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

lxlTAK

lxlrAK

lx I NtE

lx I NtE

lxlTAK

lx I NtE

lx I NtE

lx I NrE

2' Czy podmiot posiada urzqdzenia lub Srodki techniczne dlo obstugi os6b slabostyszqcych, takich jak np. pgle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwien (!R), systemy Bluetooth?

lx I NrE
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Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2

3' Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informacjg o zakresie swojej
dzialalno6ci (gl6wnych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

lx I NtE

b. nagrania tresciw polskim iqzyku migowym (pJM) w postaci pliku wideo?

lx I NtE

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

lx I NtE

4' Czy podmiot zapewnial w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.201g r. do 01 .01 .2021r. - na wniosek osoby ze
szczegolnymi potrzebami mo2liwo6c komunikacjiw formie okreslonej w tym wniosku?

lx I NtE

Dzial 4.lnformacja o dostgpie alternatywnym

1' Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostqp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
lx I NtE

2' Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostqp atternatywny w postaciwsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych tech nologii?

lx I NIE

3' Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostgp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?

lx I NtE

4' Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostgp alternatywny w spos6b inny ni2 wymienione wykej?
lx I NtE
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