MINISTERSTWO FUNDUSZY

I

ul. Wspólna 2l4,00-926

POLITYKI REGIONALNEJ

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w KędzierzynieKoźlu, ul. Grunwaldzka 6, 47 -220 Kędzierzyn-Koźle

Warszawa

Raport o stanie
zapewniania dostępności
podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GUS

portal.stat,gov.pl

Uząd Statysýczny
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin

Stan w dniu 0í.0í.202ír

Numer identyfikacyjny

Termin pzekazania:
do 3í.03.202'l r.

000005308593í5

REGON

obowiązek pEekazania danych wynika z aÍt. ĺ í ust. { ustawy z dnia ĺ9 lipca 20ĺ9 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potEebami
(Dz.U.20í9 poz. í696' zpóźn.zm.|.

Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu

mzbk_kedziezyn@pro.onet.

E-mail kontaktowy osoby, która
wypełniłaformulaŻ

lechts@mzbk.kedziezynkozle.pl

Telefon kontaktowy

774834981

Daĺa

2021-03]t7

Miejscowość

Kędzierzyn-Kożle

pl

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo

WOJ. OPOLSKIE

Powiat

Powiat kędziezyńsko-kozielski

Gmina

Kędziezyn-KoŹle (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożeniaraportu o stanie dostępności na podstawie art.
dostępnościosobom ze szczególnymi potnebami (UzD) do:

t

1

o zapewnianiu

1) ministra właściwegodo spraw rozwoju regionalnego

lX l2)

t

ĺíust. 4. ustawy

wojewody

I 3) nie

dotyczy

W pzypadku wskazania odpowiedzi ,,nie doýczy'' prosimy o podanie wyjaśnień

Dział í

architektoniczna

Liczba budynkóq w których podmiot prowadzi podstawową działaInośći/lub
obsługę interesantów:

5

[

1.Czy podmiot zapewnia wtym budynku (Ęch budynkach) wolne od barier
poziome ipionowe pnestzenie komunikacyjne ?

lx

t

W pzypadku odpowiedzi ,,W częŚci budynków tak, w częścinie" - prosimy o
podanie lĺczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome
płonowe pzestzenie komunikacyjne:
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania
architektoniczne, śľodkitechniczne lub posiada zainstaloułane uaądzenia,
które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeíl, z urylłączeniem

Stľona 1
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W częścibudynków tak, w części
nie
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pomieszczeń technicznych?

W częścibudynków tak, w częŚci
nie

W pzypadku odpowiedzi ,,W częścibudynków tak, w częścinie'' - prosimy o
podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych

Czy podmiot zapewnia w tym budynku (ých budynkach) informację na
temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i doýkovrry tub
3.

I

TAK

lNrE

głosotľy?

X ] Wczęścibudynkówtak, w części
nie

W pzypadku odpowiedzi ,,W częścibudynków tak, w częścinie'' - prosimy o
podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat
rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizual ny idotykowy lub głosowy:
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) urstęp do tego budynku

(tych budynków) osobie korrystającej z psa asystującego?
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Wczęścibudynkówtak, wczęści
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 zapewnla w przypadku tego budynku

(ých budynków)

osobom ze szczególnymi potrzebamimożliwość ewakuacji tub uratowania w
inny sposób?

X]TAK
lNrE
] Wczęścibudynkówtak, wczęŚci
nie

W pzypadku odpowiedzi ,,W częścibudynków tak, w częścinie" - prosimy o
podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi
potzebami możliwoŚć ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

Komentaze i uwagi doýczące dostępności architektonicznej
ze v'/zględu na ograniczoną ilośćznaków,
Proszę zamieścićtu słowny opLs dosŕępnościarchitektonicznej, wykraczający poza pełen opis dostępny na stronie: https://
informacje ujęte powyżej- opis ten będzie stanowić częŚć rapoftu, kffiry są
bip. kedziezynkozle. pl/artykull 1 2281 1 5655 I
P a ń stwo zo bow i ąza n i o pu

b l ikow ać n a swojej stro n ie pod m iotowej B i u letyn u
lnformacji Publicznej, a w pnypadku braku strony podmiotowej Biuletynu
lnformacji Publicznej - na swojej stronie intemetowej

deklaracja-dostepnosci

Dział 2. Dostępnośćcyfrowa
Dane w tym dziale odnoszą się do zgodnościz ustawą z dnia 4 kwietnia 2o19 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacjimobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz' 848), zwanąUdO, w związkuzarL'2orazart.6 pkt 2 ustawy UzD.

í. Liczba prowadzonych stron lnternetoułych i
udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot
posiada deklarację dostępności

Liczba stron

1

Liczba aplikacji

0

Strony interneto'ł,e laplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Strona
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lD aí íy-url

Lp.
001

lD

http://
www. bip. mzbk.

I

kedziezynkozle

aĺĺy-status

!D aí ĺy-data-sporzadzenie

2020-12-01

Zgodna

X ] Częściowozgodna
I Niezgodna

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i

Liczba stron

1

udostępnianych aplikacji mobilnych' dla których podmiot
nie posiada deklaracji dostępności

Liczba aplikacji:

0

Prosimy o podanie informacji doýczących stľon, dla których podmiot nie posiada deklaracjidostępności

Lp.
00'l

Zgodność z UdC

Adres strony internetowej
https ://schron isko.

kedziezynkozle. pl/

[

]

Zgodna

IX ] Częściowo zgodna

[

] Niezgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Lp.

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej

Zgodność z UdC

pobrania
ze vrrzględu na ograniczoną iloślznaków, pełen opis dostępny
(proszę zamieścićtu słowny opis dostępnościcyfrowej,
na stronie: https://bip.kedziezynkozle.pl/aĘkul/1 2281 1 5655l
wykraczający poza informacje ujęte powyŻej- opis ten będzie deklaracja-dostepnosci
stanowić częŚć raportu, Mlry są Państwo zobowiązani
opu blikować n a swojej stron ie podm iotowej Biuleýnu I nformacji
Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu
lnformacji Publĺcznej - na swojej stronie internetowej)

Komentaze i uwagi doýczące dostępnoŚci cyfrowej

Dział 3. Dostępnośćinformacyj no-kom uni kacyjna
'l. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komuni kowanie się?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedż dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a_h)

a. Kontakt telefoniczny

b. Kontakt korespondencyjny

c. Pzesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykozystaniem wiadomościSMS,
MMS lub komunikatorów internetowych
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internetowych
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e. Pzesyłanie faksów

lxlrAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykozystaniem komunikatorów

Wykorzystanie tłumacza języka migowego pzez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)

f.

Strona

3

t
[

lNrE

]rAK

lxlNrE

g. Pomoc tłumacza języka migowego

-

[

kontakt osobisty

lx
W pzypadku zaznaczenia odpowiedzi ,,TAK" - prosimy określićw jakim czasie od
zgłoŚzenia potzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka

]rAK
I NtE
I od razu
]

migowego:

w ciągu 1 dnia roboczego

l w ciągu 2-3 dni roboczych
] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-pzewodnika (kontakt osobisĘ)

IXITAK
t lNrE

[

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środkitechniczne do obsługi osób
słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na
podczenľień (lR)' systemy Bluetooth?

]rAK

Ix ] NrE

W pzypadku zaznaczenia odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie liczby
posiadanych uządzeŕl lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących

Liczba prowadzonych pzez podmiot stron internetounTch:

2

(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)
3. Gzy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach inteľneto\'vych) informację o zakresie swojej

działalności(głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

(zaznaczyć jedną odpowiedŹ dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a-c)

a. tekstu odczyýwaInego maszynowo?

X]TAK
lNrE
] Na częścistron tak, na częścinie

W pzypadku odpowiedzi ,,Na częścistron tak, na częścinie" - prosimy o podanie
liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności
postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
b. nagrania treściw polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
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] Na

częścistrontak, na częścinie

W pzypadku odpowiedzi ,,Na częścistron tak, na częścinie'' - prosimy o podanie
liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności
w postaci nagrania treściw polskim języku migowym:

c. informacji w tekściełatwym do czytania (ETR)?

[
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]rAK
I NrE
] Na częścistron tak, na częścinie

W pzypadku odpowiedzi ,,Na częścistron tak, na częścinie'' - prosimy o podanie
liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności
w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawcrym - tj. od 20.09.20í9 r.
do 0í.0í.202ír. _ na wniosek osoby ze szczególnymi potzebami możliwośó

komunikacji w formie określonejw tym wniosku?
(p

roszę

z az n

[

lx
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aczyć jed n ą od powiedż)

pnypadku odpowiedzi ,,TAK'_ prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba wniosków_ ogďem
W

Strona

4

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby
użyć,kaŻdĄ z tych form:
(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille'a - 3 razy)

Dział 4.lnformacja o dostępie alternatywnym

iższe

do okresu s

nta

od 20.09.2019 r. do 01.01.2021r

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny

postaci wsparcia innej osoby?
(pro

W

szę

z az n

aczyć

je d n ą

w

odpow iedź)

pnypadku odpowiedzi ,,TAK"

-

[

lx
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prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba pzypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaciwsparcia innej
osoby:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternaýwny w
postacl wsparcia technologicznego, w tym z urykozystaniem nowoczesnych

technologii?
(

pĺoszę z az

W

na

t
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czyć je d n ą od pow ie dż)

pnypadku odpowiedzi ,,TAK"

-

prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba pzypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia
technologicznego:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternaýwny w
postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
(pĺoszę z az n aczyć jed n ą od powiedŹ)
3.

W przypadku odpowiedzi

,,TAK'-

[

lx
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prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba pzypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w
organizacji funkcjonowania podmiotu:
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w
sposób inny niż u4lmienione wyżej?
(p roszę zaz n aczyć jed n ą od powiedź)
W

I

lx

lrAK
I NrE

pnypadku odpowiedzi ,,TAK'- prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba pzypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż
urymienione wyżej:

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż
wymienione wyŻej:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
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