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

Przedszkole 41,,WiSlana Kropelka,'
wZSPnr8

Raport o stanie zapewniania
dostgpno5ci podmiotu

publicznego

Numer identyfi kacyj ny REGON
(wpis a6 j e ili podmiot posiada)

013004798
Stan w dniu 01.01.2021r. Termin przekazania:

do 31.03.2021r.

Obowi4zek przekazania danych wynika z art. ll ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobomze szczeg6lny mi potrzebami (Dz.U. iDlg poz. 1696, z p6tn.2m..1.

l*lil' tlulniul. tl'loio "lr rlul@lol,l,l" o *r,l,olo rl"lol, . * ul* .l

Lokalizacja siedziby podmiotu 
@-mail sekretariatu podmiotu- WPEI'NIC ILIELKIMI LITERAM', pl

Wojew6dztwo mazowieckie Powiat m.st. Warszawa Gmina Sr6dmie6cie

i4zany do zloizenia raportu o stan
bom ze szczeg6lnymi potrzebami
dpowiedi)

ie dostgpno5ci na podstawie art.
(UzD) do:

11 ust.4. ustawy o zapewnianiu

1) ministra wlaSciwego do spraw l-l
rozwoju regionalnego -

2) wojewody 
X 3) nie dotyczy !

w przypadku wskazaniaodpowiedzi ,,nie dotyczy" prosimy o podanie wyjasnieri:

Dzial 1. DostgpnoSd architektoniczna

Liczba budynk6w, w kt6rych podmiot prowadzi podstawow4 dzialalnoSd i/tub obslugg
interesant6w:

!'Cty p-odmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
kOmUnikaCy jne? 6roug zaznoczyt j ednq ortpow ierti)

NIEX tr
W.przlpadkuodpowiedzi ,,.W czgici budynkdw tak, w czgici nie" - prosimy o podanie liczby budynk6w,
w kt6rych podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

?'9w podmiot zastosowal w tyT budynku (tych budynkach) roz,ni4zania architektoniczne, Srodki technicznelub posiada zainstalowan_e^urz4dzenia, t<tore umoiliwia 4 ao'stgp ao'*."yr*i"rr po-i"r, i""i, 
"iiiqcrerrie-pomieszczeri technicznych? prorrg 

"o"naczytt 
jednq odpowiecti)

W czgSci budynk6w tak, w czgsci nie
e jeSli podniot prowadzi podstowowo
i/lub obslugg i wtgcej ni2 I budynku)

W.przypadkuodpowiedzi., ,( qelci budynkIw t.ak,.w czgici nie" - prosimy o podanie liczby budynk6w,
w kt6rych podmiot umoZliwia dostgp do wszystkich pomieszcze n, i wylac"eiiem p;;i;;;;r;;technicznych:
3' Czy podmiot zapewnia w tym b-udynku (tych budynkach) informacjg na temat rozkladu pomieszczef,
co najmniej w spos6b wizualny i dotykolyy tub glosowy? (prorrs 

"o,rr,yc 
jettnq odpowiedi)

WczgSciU a(do puszczaln
diialalnoit

W.przypadku odpowiedzi ,,.W^czgici.budynk6w tak, w czgici nie" - prosimy o podanie liczby budynk6w, wkt6rych podmiot zapewnia informacjg natematrozf<Iadu pomieszcz"ri, 
"o 

nu3rntriej w spos6b w izialny i dolykowy lub

!. C,y podmiot zapewnia (umoZliwia, dopuszcza) wstgp do tego budynku (tych budynk6w) osobie
korrystaj4cej z psa asystuj 4ceg o? 6rovs 

"o)roczyt 
j ednq odpow iedi)



W czgSci b
(dopuszczaln
dzlalalno.4i

Dzial 2. DostgpnoSd cyfrowa
Dane w tym dziale odno
mobirnvcr poffi;id;:b1?.;frff (3;ff:;3"6;:?Il6,il;1,1-fr8T ],lil.i;Z:i:';'"i::t;%X??,','i;#lilg.'o*.r' i ap,ikacji

I . Liczba p rorvadzo ny_ch stron i nternetowy.rr i ua o.fipnEffi
:tIY:;i f,"bilnych, dla kt6rych podmiot poriuo u a 

"iiu.a"j'i
I,iczbastron: I6,r,,oo1

Liczbtaplikacii: bre\,a
Prosimy o podanie zawarto{ci nastgpui
oraz apiikacji mobilnej oddzielnie, 296 i (wpisa6- ka2dq strons/aprikacjs w osobnymwierszu)

ID a1ly-url ID ally-status ID a1 1y-data-sporzadzenie
https ://przedszkole4 l.waw.pl Zgodna I Czgsciowo zgodna x Niezgodna tr

Zgodna Z CzE$ciowo zgodna x Niezeodna tr
Zgodna I Czgsciowo zgodna x Niezgodna E
Zgodna A Czgsciowo zgodna n Niezgodna E

2.Liczba prowadzonych
aplikacji mobilnych, dla
dostgpnoSci

stron internetowych i udostepnianvch
kt6rych podmiot nie posiada deklaiac.ii

Liczba,stron: ...(tibiiat).

Liczba aplikacji:
Prosimy o podanie informacji doryczqcychstron, dla ktorych podmiot nie posiada deklaracji dostgpnosci: nie dotyczy
Adres strony internetowej lwpisae.,t ZgodnoS6 z UdC (proszg zaznaczyb jednq odpowiedi dta kaidej strony)

CzgSciowo zgodna !
Zgodna I Czgsciowo zgodna l-l Niezgodna f]
Zgodna I Czgsciowo zgodna !

Pro simy o p o danie informacj i doty cz4cy ch ap likacj i,
dotyczy

dla kt6rych podmiot nie posiada deklaracji aortgp"o,<.i:ni"

Nazwa aplikacji mobilnej i adres
do jej pobranil @pisa6)

Zgodno5d z UdC (proszg zaznaczy| jednq odpowiedi dla kazdej aptikacji)



str. 3

Zgodna I CzgSciowo zgodna I Niezgodna I
Zgodna l Czg6ciowo zgodna ! Niezgodna !
Zgodna l CzgSciowo zgodna ! Niezgodna !

Komentarze i uwagi dolycz4ce dostgpnoSci cyfrowej:
(proszg zamieicit lu slowny.oois dosteonoici cvfrowei. w1t\aczaiqcT ngza informacje ujgte powy2ej - opis ten bgdzie stanowit czgit raportu, kt6ry sqPailsrwozobowtqzan@rimionwbjafiterynu"InforniacjiPu6ti""i,"1oipr"ypi,aa|tui,init,'iyp,ii*r[i*ijniuptynu
Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej)

Dzia\ 3. DostgpnoSd informacyjno-komunikacyjna

l, Czy 
-po.gm\o_t -zapewnia osobom ze szczeg6lnymi potrzebami obslugg z wykorzystaniem niiej wymienionych

sposob6ilSrodk6w wspierajecych komunikowanie sig?
(proszg zaznaczytjednq odpowiedi dla kazdego sposobr/irodka wymienionego w podpuit"lach t h)

a. Kontakttelefoniczny TAK X NIE N
b. Kontakt korespondencyjny TAK X NIE N
c. Plzesylanie wiadomosci tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomosci sMS, MMS

lub komunikator6w internetowych TAK X NIE N
d. Komunikacja audiowizuaTna, w tym zwykorzystaniem komunikator6w internetowych TAK X NIE f]
e. Przesylanie faks6w TAK X NIE N
f. Wykorzystanie tlumacza jqzyka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje

(tlumaczenie online) TAK f] NIE X

g. Pomoc Ihtmacza jgzyka migowego - kontakt osobisty TAK N NIE X

W qr.zVpad\u zaztaczenia.odpowiedzi ,,TAK" - prosimy okre5li6 w jakim czasie od zgjoszeniapotrzeby podmio I zapewniakontakt
osobisty z tlumaczem lgzyka migowe goi (proszg ziznaczyt jednq odpowiedi)

1) od razu ! 2)w ciqgu 1 dniaroboczego n 3) w ci4gu 2-3 Miroboczych n 4) powyzej 3 dni roboczych tr
h. Kontakt z pomocqt tlmacza-przewodnika (kontakt osobisty) TAK fl NIE x

2. Cry podmiot posiada urz4dzenia lub Srodki techniczne do obslugi os6b slabostysz4cych, takich jak
np. pgtle indukcyjne' systemy tr'M, systemy na podczerwieri (IR), systemy Btuetooth'i io,o,"u"o,,o""riiirtnqodpowiea;1

rAK n NIE X
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie liczby posiadanychurzqdzef lub Srodk6w
technicznych do ob slugi o s 6b slabosly szqcy ch:

I
(wpisat)

!'iczb r prowadzony ch pr zez p odmiot stron internetowych :
(iczba ta powinna byt zgodna z sumq stron intemetowych wykozanych w Dziale 2)

1. 9tv_nogliotzapewnia 1a tE stronie internetowej (tych stronach internetowych) informacjg o zakresie swojej
dzialalnoSci (gl6wnych zadaniach podmiotu) w postaci: (zaznaczyt jednq odpowiedi dta kaidego sposobu/srodka wymienionego w podpunfuach a-c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

TAK T NIE n Na czgSci stron tak, na czgSci nie
(doprc z czalne j e i li p o dn iot

prowadzi wigcej niz I stronQ intemetowq)

W przypadku odpowiedzi ,, Nq czgSci stron tak, na czgici nie" - prosimy o podanie liczby stron, na kt6rych podmiot
zapewnia informacjg o zakresie swojej dziatralnoSci w postaci tekitu odizytywalnego maizynowo:

X

l
(wpisat)

b. nagrania_ treSci w polskim jgzyku migowym (P.IM) w postaci pliku wideo? Strona nie zawiera treSci, kt6re
wymagaje dostgpnoSci w jgzyku migowym.

rAK I NrE x Na czssci 
"rT,:#,":n:x3:::ri::, a

prowadzi wigc)ei iiz I strong inte;nebwq)

W przypadku odpowiedzi ,,Na czgici stlqn tak, na czgici nie" - prosimy o podanie liczby stron, na kt6rych podmiot
zapewnia informacje o zakresie swojej dzialalnoSci w postaci nagrania tresci ''iv polskim jgzyku migowym: 

' ' " 
d;;;;;;



Dzial 4. Informacja o dostgpie alternatywnym
Uwaga; ponizsze pylania odnosz4 sig do okresu sprawozdawczeso -tj, od 20,0g.2019 r. do 01,01.2021 r.



Y::::*::: :::::::::lli :::: ::lii,: i::Tr 11T-"w* roi @r.szs .pisa, s'.wnie,

!:C'V w okresie, sprawozdawczym podmiot zapewnial dostgp alternatywny w spos6b inny nii wymienione rvyiej?(proszg zamaczytjednq odpowiedi) - -

TAK L_.I NIE X
w pruypadtru odpowiedzi ,,'IAI( -prosimy o podanie poni?.ej dodalkowych informacji:
Liczbaprzypadk6w zastosowania dostgpu altematywnego w spos6b inny ni|wymienione wyzej:

' ' '(tibiiiti)

Na czym polega{o zapewrueme dostgpu altematywnego w spos6b inrry nL wymienione wyzej: (proszs opisatstownie)

uzasadnlenle zastosowania tego rodzaju dostgpu alternatywnegoi @roszs opisatstownie)

InlBlalrlnlelrlslslrlalrlrlnlslrlnlolwlpl.lplrl I I I i | | I I I I | |
(e-mail kontahowy osoby, kt6rawypelnitaformularz - W/ELNIAC VIELKIMI LITERAMI)

723 244956
(tef 

"fo" 
riontatroi.vl

Warszawa, 25.01. 2021 r.
(miejscowoSc, data)

Przedszkols nr 4l
"Wiilana lfuoltelka"

ul. L, Kruqzkowskiego nr l2b
00'380 Wat'szawa

SZKOLNO-
ZESPOT-U

OLNEGO NR 8

Nsr,s



objasnienia str' 6

Do skladania raportu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami zobowiqzanesq podmioty pgbliczne, kt6re zostalywymlenrone w art' J ca 2079 r, o zapewnianiu dostgpno5ci osobom ze szczeg6lnymi pohzebami ior.u, zqp poz. 1696,
z p62n, zm.), zwanej g6lnoSci:
1) jednostki sektora finans6w publicznych w rozumieniu aft. 9 ustawy z dnia2l sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2) inne, niZ okreslone w pkt 1, paristwowejednostki organizacyjne nieposiadaj4ce osobowoSci prawnej,
3) osoby prawne, uhvorzone w szczeg6lnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niernajqcychclr handlowego, je2eli podmioty, o kt6rych mowa wtyrn przepisie otazw pkt 1 i 2,pojedynczo lub wsp6lnie,L^oc z inny podmiot:

a) finansujqje w ponad 50% lub
b) posiadajq ponad polowg udzial6w albo akcji, 1ub

c) sprawuj4 nadz6l nad organem zarzqdzajqcym,Iub
d) mai4 prawo do powolywania ponad porowy skladu organu nadzorczego lub znzqdzaiqcego,
4) zwilzki podmiot6w, o kt6rych mowa w pkt 1 i 2, rub podmiot6w, o kt6rych mowa w pkt 3.

Podmiot publiczny przekanle (oraz publikuje na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji publiczrej lub swojej shonie iniernetowej) rapolt
o stanie zapewniania dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami co 4 lata,najp62niej do dnia 3 1 marca danego roku (arl. 1 1 ustawy UzD),
W niniejszym raporcie:

-wprzypadkupytarlostan(np.dostgpnoScialchitektonicznej,informacyjno-komunikacyjnejczycyflowej) naleLyudzielicodpowiedziwedtug

-f^ 
raktvcznego nadzieh 1 stvcznia'," 

''t 

L ;Tiillx:e,#;Tij;.i,f,..Tffi""T[#w ie okreslonymi w afi.73 ustawy, IIzD weszlawz

Dzial I. DostgpnoSC architektoniczn a

t prowadzi podstawowq dzialalnoSd i/lub obstugg interesant6w, w tym
walnia z moZliwoSci i obowi4zku zastosowania ustawy UzD, poniewa|

eruchomo5ci, Nie naleZy tu uwzglgdniad jedynie budynk6w, kt6re nie s4
nteresant6w (np. budynki magazynowe, wolnostoj4ce garaZe, kotlownie,
technicznym i/lub pomocniczyrn).

Pyt. 1.

W tym pytaniu - na poziomie budynku - prosimy o odpowiedl rozstrzygajqc4 (,,TAK" lub ,,NIE') w zakresie tego, czy poziome i pionowecYjne d lub ,,trudno powiedziei,,).racza k szczeg6lnymi potrzebami
Pomi a sant6w.

UzD w art' 2 definiuje barierg jako przeszkodg lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, kt6re uniemozliwia
lub uhudnia osobom ze szczeg6lnymi potrzebami udziat w r6hnychsferach Lycianazasadzier6wnojci z innymi osobami.
Balierami wystgpuj4cymi w przestrzeniach komunikacyjnych w budynkach mog4 byc naprzyk\ad,:

-brak w budynku wind, mimo istnienia takiej potrzeby,lub istrliej4ce windy niedostosowane dla os6b ze szczeg6lnyniipotrzebami,
- zbyt w4skie ciqgi komunikacyjne poziome (korytarze) i/lub ci4gi komunikacyjne pionowe (schody),
-wystgpowanie w ciEgach komunikacyjnych utrudniajqcych poruszanie sig prog6w, nier6wnodci, przegr6d, fi1ar6w, stromych i/lub Sliskich

powierzchni itp,

Rozwi?zaniami stosowanymi w celu eliminacji ba|iel poziomych i piono*ych przestrzeni komunikacyjnych w budynkach mogq byi:
- uniwersalne projektowanie budynk6w - uwzglgdniaj4ce dostEpnodi przestrzeni komunikacyjnych dla os6b z ogranic zed.ami,
-racjonalne usplawnienia (np' likwidacja prog6w, schodk6w, przewglef i innych barier - poptzez przebudowg ci4g6w komunikacyjnych,

instaiacja w budynku wind dostosowanych dla os6b z ograniczeni,ami, budowa podjazd6w, instalacja systemdw antypoSlizgowych, system6w
fakurowych oznaczef nawierzchniowych),

- wykorzystanie odpowiednichurz4dze'h i Srodk6w technicznych, jak np. platformy pionowe i ukoSne, schodolazy, podnoSniki przyschodowe.
Pyt,2.
Zastosowanie w budynku tozwi4zan architektonicznych, S[odk6w technicznych 1ub urz4dzeri, kt6re umozliwiaj4 dostgp do wszystkich
p omieszc ze6, z v,ryllczeniem p omieszczef techn icznych moin oziacza(, ze :

- budynek zostal wybudowany zgodniezzasadami uniwelsalnego projektowania, w spos6b zapewniaj4cy osobom z ograniczeniami ww. dostgp,
ystano urz4dzenia i Srodki techniczne, w celu umoZliwienia ww. dostgpu (eliminacja barier

,fudVnku, 

dostosowanie wejSi do pomieszczeii i wngtrza pomieszczefi,w tymlakLelazienek

Pyt.3.
Informacja na temat rozkladu pomieszczef mo2eby( zapewnianaw spos6b:

-wtntalny - np. w formie tablicy informacyjnej, planu, schematu, mapy, infokiosku, infomatu),
- dotykowy - np, w formie planu tyflograficznego, tyflomapy, tablicy informacyjnej mozliwej do czytania przez doryk (np. pisanej alfabetem

Braille'a), infokiosku lub infomatu dostosowanego do korzystaniaprzezdotyk (np. zwykorzystaniem tzw. manipulatora),
- glosowy - np z uzyciem infokiosku, infomatu z informacj4 gtrosow4 lub przekazywanawchodzqcym przez dyl,arujqcego pracownika,
- inny - np, przez infokiosk lub infomat zinformacjqw jgzyku migowym i/lub z informacj4 glosow4 wyposazony w pgtlg indukcyjn4,


