
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

ul. Wspolna 2/4, 00-926 Warszawa 

Raport o stanie zapewniania dostepnosci podmiotu publicznego 

Nazwa i adres podmiotu publicznego 

Przedszkole Miejskie nr 2 

Numer identyfikacyjny REGON 

37046658800000 

Stan w dniu 01.01.2021 r. 

Termin przekazania: do 31.03.2021 r. 

Dane kontaktowe 

E-mail sekretariatu podmiotu 
mzsnr1@interia.pl 

E-mail kontaktowy osoby, ktora wypetnila formularz 
mzsnri .g,frydrych@interia.pl 

Telefon kontaktowy 
134321450 

Data 
2021-03-02 

Miejscowosc 
Krosno 

Lokalizacja siedziby podmiotu 

Wojewodztwo 

WOJ. PODKARPACKIE 

Powiat 

Powiat m. Krosno 

Gmina 

M. Krosno (gmina miejska) 

Podmiot zobowiqzany do ztozenia raportu o stanie dostepnosci na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu 
dostf pnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (UzD) do: 

[ X ] 3) nie dotyczy 

W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy" prosimy o podanie wyjasnieti: 

Sprawozdanie przekazane zbiorczo przez Miejski Zespot Szko* nr 1; REGON: 18005628000000 

Dziat 1. Dostfpnosc archltektoniczna 

Liczba budynkow, w ktorych podmiot prowadzi podstawowq dziatalnosc i/lub obstugi interesantow: 
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1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie 
komunikacyjne ? 

2. Czy podmiot zastosowat w tym budynku (tych budynkach) rozwiqzania architektoniczne, srodki techniczne lub 
posiada zainstalowane urz^dzenia, ktore umozliwiajq dostf p do wszystklch pomieszczeh, z wytqczeniem pomieszczeh 
technicznych? 

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informacjf na temat rozktadu pomieszczeh, co najmniej w 
sposob wizualny i dotykowy lub gtosowy? 

4. Czy podmiot zapewnia (umozliwia, dopuszcza) wstfp do tego budynku (tych budynkow) osobie korzystajqcej z psa 
asystujqcego? 

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynkow) osobom ze szczegolnymi potrzebami mozliwosc 
ewakuacji lub uratowania w inny sposob? 

Komentarze i uwagi dotyczqce dostepnosci architektonicznej 

Dzial 2. Dostepnosc cyfrowa 

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostf pnianych aplikacji mobilnych, dia ktorych podmiot posiada 
deklaracjf dostf pnosci 
Liczba stron: 
Liczba aplikacji: 

Strony intemetowe i aplikacje mobilne, dIa ktorych podmiot posiada deklaracj? dost?pno§cl 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udost^pnianych aplikacji mobilnych, dIa ktorych podmiot nie posiada 
deklaracji dostepnosci 

Liczba stron: 

Liczba aplikacji: 

Prosimy o podanie informacji dotycz^cych stron, dIa ktorych podmiot nie posiada deklaracji dostf pnosci: 

Prosimy o podanie informacji dotyczqcych aplikacji, dIa ktorych podmiot nie posiada deklaracji dostepnosci: 

Komentarze i uwagi dotyczqce dostf pnosci cyfrowej 
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Dziat 3. Dostepnosc informacyjno-komunikacyjna 

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczegolnymi potrzebami obstuge z wykorzystaniem nizej wymienionych 
sposobow/srodkow wspieraj^cych komunikowanie sie? 

a. Kontakt telefoniczny 

b. Kontakt korespondencyjny 

c. Przesytanie wiadomosci tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomosci 
SMS, MMS lub komunikatorow internetowych 
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorow 
internetowych 

e. Przesytanie faksow 

f. Wykorzystanie ttumacza j^zyka migowego przez strony internetowe i/lub » 
aplikacje (ttumaczenie online) 

g. Pomoc ttumacza j^zyka migowego - kontakt osobisty 

h. Kontakt z pomoc^ ttumacza-przewodnika (kontakt osobisty) 

2. Czy podmiot posiada urzqdzenia lub srodki techniczne do obstugi osob stabostyszqcych, takich jak np. pftie 
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwieh (IR), systemy Bluetooth? 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informacji o zakresie swojej 
dziatalnosc! (gtownych zadaniach podmiotu) w postaci: 

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? 

b. nagrania tresci w polskim j^zyku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? 

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

4. Czy podmiot zapewniat w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze 
szczegolnymi potrzebami mozliwosc komunikacji w formie okreslonej w tym wniosku? 

Dziat 4. Informacja o dostf pie alternatywnym 

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniat dostep alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? 

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniat dostep alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, 
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? 

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniat dostep alternatywny w postaci zmian w organizacji 
funkcjonowania podmiotu? 
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4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniat dostep alternatywny w sposob inny niz wymienione wyzej? 
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