
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
uf . Wsp6lna 214,00-926

Warszawa

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Gentrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

01452 Warszawa ul. Ksiecia Janusza 45147

Raport o stanie
zapewniania dostgpnoSci

podmiotu publicznego

Poftal sprawozdawczy GUS
portal,stat.gov,pl

Urzqd Statystyczny
ul. St. Leszczyfiskiego 48
20-068 Lublin

Numer identyfikacyjny
REGON 36174433000000

Stan w dniu 01.01.2021 r, Termin przekazania'.

do 3'1.03.2021 r.

Obowiqzek przekazania danych wynika z art. '11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpno6ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami
(D2.U.2019 poz. 1696, zp62n.zm.l.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu oodmiotu sekretariat@ckziu l .edu. pl

E-mail kontaktowy osoby, kt6ra

wypelnila formulaz
wiktoria.polok@ckziu 1 .edu.pl

Telefon kontaktowy 228882777

Data 2021-03-04

MiejscowoSi Warszawa

Lokalizacja siedziby podmiotu

Wojew6dztwo WOJ. MAZOWIECKIE

Powiat Powiat m. st. Warszawa

Gmina Wola

Podmiot zobowiqzany do zlo2enia raportu o stanie dostgpnoSci na podstawie aft. 11 ust. 4; ustawy o zapewnianiu
dostqpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (UzD) do:

t I 1) ministra wiaSciwego do spraw rozwoju regionalnego

tX I 2)wojewody

t 1 3) nie dotyczy

W przypadku wskazania odpowiedzi ,,nie dotyczy" prosimy o podanie wyjaSniefr:

Dzial1. architektoniczna

Liczba budynk6w, w kt6rych podmiot prowadzi podstawowE dzialalnoS6 i/lub
obslugg interesant6w:

1

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

[ ]TAK

lx I NrE

t I W cze6ci budynk6w tak, w czg6ci

nte

W przypadku odpowiedzi ,,W czqSci budynk6w tak, w czg6ci nie" - prosimy o
podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot zapewnia wolne od barier poziome i

pionowe przestrzenie komunikacyjne:

2. Czy podmiot zastosowal w tym budynku (tych budynkach) rozwiEzania
architektoniczne, Srodki techniczne lub posiada zainstalowane urzqdzenia,
kt6re umo2liwiajq dostgp do wszystkich pomieszczeh, z wytqczeniem

[ ]rAK
lx I NrE

tl
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pomieszczef technicznych? W czg6ci budynk6w tak, w czg6ci

nie

W przypadku odpowiedzi ,,W czg6ci budynk6w tak, w czgSci nie" - prosimy o

podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot umozliwia dostgp do wszystkich

pomieszczeh , z wylqczeniem pomieszczerl technicznych'.

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informacjg na

temat rozkladu pomieszc efi, co najmniej w spos6b wizualny i dotykowy lub
gtosowy?

lxlTAK
[ ]NlE

t I W czg6ci bud5rnk6w tak, w czg6ci

nie

W przypadku odpowiedzi ,,W czg6ci budynk6w tak, w czgSci nie" - prosimy o

podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot zapewnia informacjg na temat

rozkladu pomieszczeri, co najmniej w spos6b wizualny i dotykowy lub glosowy:

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

lxlrAK
t lNrE

t I W czg6ci budynk6w tak, w czgSci

nte

W przypadku wskazania odpowiedzi ,,W czg6ci budynk6w tak, w czg6ci nie" -
prosimy o podanie liczby budynk6w, do ktorych podmiot zapewnia wstgp osobie

korzystajqcej z psa asystujqcego:

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynk6w)
osobom ze szczeg6lnymi potrzebami mo2liwo56 ewakuacji lub uratowania w
inny spos6b?

[ ]rAK
lx I NrE

t I W czg6ci budynk6w tak, w czgSci

nte

W przypadku odpowiedzi ,,W czgSci budynk6w tak, w czg6ci nie" - prosimy o
podanie liczby budynk6w, w kt6rych podmiot zapewnia osobom ze szczeg6lnymi
potrzebami moZliwoSc ewakuacji lub uratowania w inny spos6b:

Komentarze i uwagi dotyczqce dostgpno6ci architektonicznej

Proszp zamieScic tu slowny opis dostqpnoSci architektonicznei, wykraczaiqcy poza

informacje ujqte powy2ej- opis ten bqdzie stanowi| czq56 raporlu, ktory sq

Panstwo zobowiqzani opublikowa1 na swoiej stronie podmiotowei Biuletynu

lnformacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowei Biuletynu

lnformacji Publicznej- na swojej stronie internetowei

Dzial 2. DostgpnoS6 cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszq sig do zgodno6ciz ustawqzdnia 4 kwietnia 2019 r. o dostgpno6ci cyfrowej stron internetowych i

aplikacji mobilnych podmiot6w publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwanq UdC, w zwiqzku z art. 2 oraz art.6 pkt 2 ustawy UzD.

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostqpnianych aplikacji mobilnych, dla kt6rych podmiot
posiada deklaracjg dostgpnoSci

Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 1

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla kt6rych podmiot posiada deklaracjq dostgpno6ci
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Lp. lD a1ly-url lD a1ly-status lD al 1 y-data-sporzadzenie

001 www.ckziu 1 .edu.pl [ ] Zgodna

IX ] Czg6ciowo zgodna

[ ] Niezgodna

2021-03-01

002 GSuite [ ] Zgodna

IX]CzgSciowozgodna

[ ] Niezgodna

2020-09-14

2.Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostgpnianych aplikacji mobilnych, dla kt6rych podmiot
nie posiada deklaracji dostgpnoSci

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

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

Lp. Adres strony internetowej Zgodno66 z UdC

Prosimy o podanie informacji dotyczqcych aplikacji, dla ktorych podmiot nie posiada deklaracji dostgpno6ci:

Komentarze i uwagi dotyczqce dostgpnoSci cyfrowej

(proszq zamieSci1 tu slowny opis dosfgpns$si syfrowej,

wykraczajqcy poza informacje ujgte powy2ej- opis ten bgdzie

stanowic czqSc raportu, ktory sq Pahstwo zobowiqzani

opublikowac na swojej stronie podmiotowej Biuletynu lnformacii
Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu

lnformacji Publicznej- na swojej stronie internetowej)

Dziat 3. Dostgpno5c informacyj no-kom un ikacyj na

'1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczeg6lnymi potrzebami obslugg z wykorzystaniem ni2ej wymienionych
s posob6w/5rod k6w wspierajqcych kom u n i kowan ie si g?

(proszg zaznaczy6 jednq odpowied2 dla ka2dego sposobu/Srodka wymienionego w podpunktach a-h)

a. Kontakt telefonicznv lxlTAK
[ ]NlE

b. Kontakt korespondencyjny lxlrAK
[ ]NlE

c, Przesylanie wiadomoScitekstowych, w tym zwykorzystaniem wiadomo6ci SMS,

MMS lub komunikator6w internetowvch
lxlrAK
[ ]NlE

d, Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikator6w

internetowych
[ ]rAK
lxlNrE

e. Przesylanie faks6w IX]TAK
t lNrE

f. Wykorzystanie tlumacza jgzyka migowego przez strony internetowe iilub

aplikacje (tlumaczenie online)
t lrAK
lx I NrE
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g. Pomoc tlumacza jgzyka migowego - kontakt osobisty t lrAK
lx I NrE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi ,,TAK'- prosimy okreSli6 w jakim czasie od

zgloszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty zllumaczem igzyka
mrgowego:

[ ] od razu

[ ] wciqgu 1 dniaroboczego

[ ] w ciqgu 2-3 dni roboczych

[ ] powy2ej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocq tlumacza-przewodnika (kontakt osobisty) t lrAK
lx I NrE

2. Czy podmiot posiada urzEdzenia lub Srodki techniczne do obslugi os6b

slabostyszqcych, takich jak np. pqtle indukcyjng, systemy FM, systemy na

podczerwief (lR), systemy Bluetooth?

[ ]rAK
lx I NrE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi,,TAK'- prosimy o podanie liczby

posiadanych urzqdzert lub 6rodk6w technicznych do obslugi os6b slaboslyszqcych:

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
(iczba ta powinna by6 zgodna z sumq stron internetowych wykazanych w Dziale 2)

1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informacjq o zakresie swojej

dzialalnoSci (gl6wnych zadaniach podmiotu) w postaci:
(zaznaczyd jednq odpowied2 dla ka2dego sposobu/Srodka wymienionego w podpunktach a-c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ ]rAK
lx I NrE

[ ] Na czgSci stron tak, na czgSci nie

W przypadku odpowiedzi ,,Na czg6ci stron tak, na ezqSci nie" - prosimy o podanie

liczby stron, na kt6rych podmiot zapewnia informacjg o zakresie swojej dzialalno6ei

w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

b. nagrania tre6ci w polskim jgzyku migowym (PJM)w postaci pliku wideo? [ ]rAK
lx I NrE

[ ] Na czg6ci stron tak, na czgsci nie

W przypadku odpowiedzi ,,Na czq6ci stron tak, na czg6ci nie" : prosimy o podanie

liczby stron, na kt6rych podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej dzialalnoSci

w postaci nagrania tre6ci w polskim jqzyku migowym:

c. informacji w tekScie latwym do czytania (ETR)? [ ]rAK
lx I NrE

[ ] Na czg6ci stron tak, na czg6ci nie

W przypadku odpowiedzi 'Na czg6ci stron tak, na czgSci nie" - prosimy o podanie

liczby stron, na kt6rych podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej dzialalnoSci

w postaci informacjiw tek6cie latwym do czytania:

4. Czy pqdmiot zapewnial w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2019 r.

do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze szczeg6lnymi potrzebami mo2liwo56
komunikacji w formie okreSlonej w tym wniosku?
(proszq zaznaczy6 jedn q odpowied2)

I ]TAK

Ix ] NrE

W przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poni2ej dodatkowych informacji:

Liczba wniosk6w - og6lem:
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Nazwy uzytych form kornunikacji okreSlonych we wnioskach ze wskazaniem liczby

u2ycka2del z tych form:

(wpisad slownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille'a ' 3 razy)

Dzial 4.Informacja o dostgpie alternatywnym

izsze pvtania odnosza sie do okresu - ti. od 20.O9.2O 9 r. do 01.01.2021 r

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostgp alternatywny w
postaci wsparcia innej osoby?
(proszq zaznaczyc jedn q odpowied2)

[ ]rAK
lx I NrE

W przypadku odpowiedzi ,TAK" - prosimy o podanie poni2ei dodatkowych informacii:

Liczba przypadk6w zastosowania dostgpu alternatywnego w postaci wsparcia innej

osobv:

Uzasadnien ie zastosowan ia tego rodzaju dostgpu alternatywnego

2, Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostgp alternatywny w
postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii?
(p roszq zaznaczy6 jedn q ddpowied2)

[ ]rAK
lx I NrE

W przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poni2ej dodatkowych informacji:

Liczba przypadk6w zastosowania dostqpu alternalywnego w postaci wsparcia

technologicznego:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostqpu alternatywnego

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostqp alternatywnyr w
postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
(p roszg zazn aczy6 j e d n q od powi ed2)

t ITAK

lx I NrE

W przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poni2ej dodatkowych informacji:

Liczba przypadk6w zastosowania dostgpu alternatywnego w postaci zmian w

organizacji funkcjonowania podmiotu :

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostgpu alternatywnego

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostgp alternatywny w
spos6b inny ni2 wymienione vty2ej?
(p ro szg zazn a czy 6 jed n q od powied2)

[ ]rAK
txlNrE

W przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poni2ej dodatkowych informacji:

Liczba przypadk6w zastosowania dostgpu alternatywnego w spos6b inny niz

wymienione wy2ej:

Na czym polegalo zapewnienie dostgpu alternatywnego w spos6b inny ni2

wymienione wy2q:

Uzasad n ienie zastosowania tego rodzaju dostgpu alternatywnego
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