MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Wojewoda Wielkopolski Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Numer identyfikacyjny REGON
00051433100000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
dostepnosc@poznan.uw.gov.pl

Telefon kontaktowy
618541325

Data
2021-03-22

Miejscowość
Poznań

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. WIELKOPOLSKIE
Powiat
Powiat m. Poznań
Gmina
Poznań-Stare Miasto
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
9
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?

Strona 1

[ X ] NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:
7
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Budynki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (WUW) znajdują się przy:
1.�al. Niepodległości 16, 61-713 Poznań (budynek A).
2.�ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań (budynek B).
3.�al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (budynek C).
4.�ul. Tadeusza Kościuszki 95, 61-716 Poznań (budynek D).
5.�pl. Wolności 17, 61-739 Poznań.
6.�ul. Ks. Jakuba Wujka 1, 61-581 Poznań.
7.�ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań.
8.�ul. Wiśniowa 13a, 61-477 Poznań.
9.�Pokrzywno 8.
Budynki są wielokondygnacyjne, bez znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a (poza windami i
wejściami do toalety).
W niektórych budynkach znajdują się windy, platformy i toalety dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku (pkt 8) prowadzi się jedynie obsługę telefoniczną. W budynku (pkt 9) nie prowadzi się obsługi klienta zewnętrznego.
Szczegółowe, aktualizowane informacje (opis budynków i przestrzeni przed nimi) zawiera deklaracja dostępności (strona
podmiotowa WUW).
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Strona 2

Liczba stron:

6

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url

https://www.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://migrant.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://geobip.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://wzk.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

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

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

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona 3

Strony WUW https://www.poznan.uw.gov.pl, Migrant https://migrant.poznan.uw.gov.pl i SŁ https://
strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/ zawierają informacje, o których mowa w dziale 3 pkt 3 a i b.
Na stronach znajdują się treści niedostępne:
� nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym – WUW, Migrant i SŁ,
� nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję – WUW,
� nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji – WUW,
� brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym – WUW,
� brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF – WUW i Migrant.
Strona https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl nie jest stroną podmiotową WUW, lecz stroną magazynu internetowego z
plikiem pdf do druku. Zatem punkty Dział 3/3a-c nie mają zastosowania.
Strona https://geobip.poznan.uw.gov.pl została skonsolidowana ze stroną podmiotową i wyłączona 19.02.21 r.
Planowa jest konsolidacja strony https://wzk.poznan.uw.gov.pl ze stroną podmiotową.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych

[ X ] TAK

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego:

[ X ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] TAK

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
6
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

Strona 4

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
3
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:
3
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] TAK
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:
2
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
W ramach dostępu alternatywnego:
1.�umożliwiono przyjęcie wniosku dla osoby małoletniej przebywającej na Oddziale Onkologicznym poprzez weryfikację
dokonaną przez pracownika w miejscu przebywania dziecka, co pozwoliło na szybką realizację dokumentu paszportowego,

Strona 5

który był niezbędny do dalszego procesu leczenia dziecka za granicą.
2.�pracownik przyjął zgodę rodzica na wydanie paszportu dla dziecka poza urzędem (w szpitalu w którym przebywał rodzic).
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

Strona 6

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Wojewoda Wielkopolski Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu ul. Tadeusza Kościuszki 95, 61-716
Poznań
Numer identyfikacyjny REGON
00051433100000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
dostepnosc@poznan.uw.gov.pl

Telefon kontaktowy
618541325

Data
2021-03-22

Miejscowość
Poznań

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. WIELKOPOLSKIE
Powiat
Powiat m. Poznań
Gmina
Poznań-Stare Miasto
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
Strona 1

[ X ] NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu (Inspekcja) stanowi komórkę organizacyjną Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i znajduje się od parteru do II p. Budynek ma charakter zabytkowy i jest czytelnie
oznakowany. Wzdłuż ulicy, przy której mieści się budynek, znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe także dla osób z
niepełnosprawnością. Wejście do budynku następuje drzwiami drewnianymi i przeszklonymi, które nie otwierają się
automatycznie. Lewe skrzydło jest otwierane, dodatkowo istnieje możliwość otwierania prawego skrzydła. W budynku nie ma
podjazdów i windy, znaczników dla osób niewidomych totupoint, oznakowań w języku Braille’a oraz toalety dla osób z
niepełnosprawnością. Pomieszczenia Inspekcji znajdują się także w delegaturach Urzędu w: Kaliszu, Koninie i Lesznie. Budynki
i ich otoczenie są opisane w formularzach dotyczących poszczególnych delegatur Urzędu.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron:

6

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url

https://www.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://migrant.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

Strona 2

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://geobip.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://wzk.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

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

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

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strony WUW https://www.poznan.uw.gov.pl, Migrant https://migrant.poznan.uw.gov.pl i SŁ https://
strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/ zawierają informacje, o których mowa w dziale 3 pkt 3 a i b.
Na stronach znajdują się treści niedostępne:
� nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym – WUW, Migrant i SŁ,
� nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję – WUW,
� nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji – WUW,
� brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym – WUW,
� brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF – WUW i Migrant.
Strona https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl nie jest stroną podmiotową WUW, lecz stroną magazynu internetowego z
plikiem pdf do druku. Zatem punkty Dział 3/3a-c nie mają zastosowania.
Strona https://geobip.poznan.uw.gov.pl została skonsolidowana ze stroną podmiotową i wyłączona 19.02.21 r.
Planowa jest konsolidacja strony https://wzk.poznan.uw.gov.pl ze stroną podmiotową.
Strona 3

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych

[ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego:

[ X ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] TAK

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
6
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
3
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:
Strona 4

3
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE
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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Wojewoda Wielkopolski Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim ul.
Kazimierza Wielkiego 24/26 61-863 Poznań
Numer identyfikacyjny REGON
00051433100000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
dostepnosc@poznan.uw.gov.pl

Telefon kontaktowy
618541325

Data
2021-03-22

Miejscowość
Poznań

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. WIELKOPOLSKIE
Powiat
Powiat m. Poznań
Gmina
Poznań-Stare Miasto
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
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[ X ] NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim (Zespół) stanowi komórkę
organizacyjną Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i znajduje się na parterze i II p.. Na ulicach są
ogólnodostępne miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Budynek jest czytelnie oznakowany. Przed wejściem do
budynku znajdują się dwa stopnie, nie ma podjazdu
i barierek. Wejście możliwe drzwiami przeszklonymi, które nie otwierają się automatycznie. Drzwi wewnątrz budynku są
przeszklone i nie otwierają się automatycznie. Przy ścianie budynku jest zamontowana platforma dla osób z
niepełnosprawnością. Na ścianie jest zamontowany dzwonek w celu przywołania pracownika Zespołu. Wejście drzwiami
przeszklonymi, które nie otwierają się automatycznie. W budynku nie ma znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w
języku Braille’a. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron:

6

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url

https://www.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://migrant.poznan.uw.gov.pl
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ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://geobip.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://wzk.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

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

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

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strony WUW https://www.poznan.uw.gov.pl, Migrant https://migrant.poznan.uw.gov.pl i SŁ https://
strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/ zawierają informacje, o których mowa w dziale 3 pkt 3 a i b.
Na stronach znajdują się treści niedostępne:
� nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym – WUW, Migrant i SŁ,
� nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję – WUW,
� nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji – WUW,
� brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym – WUW,
� brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF – WUW i Migrant.
Strona https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl nie jest stroną podmiotową WUW, lecz stroną magazynu internetowego z
plikiem PDF do druku. Zatem punkty Dział 3/3a-c nie mają zastosowania.
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Strona https://geobip.poznan.uw.gov.pl została skonsolidowana ze stroną podmiotową i wyłączona 19.02.21 r.
Planowa jest konsolidacja strony https://wzk.poznan.uw.gov.pl ze stroną podmiotową.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych

[ X ] TAK

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego:

[ X ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] TAK

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
6
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
3
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
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W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:
3
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE
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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Wojewoda Wielkopolski Państwowa Straż Łowiecka ul. Kościuszki 93 61-716 Poznań
Numer identyfikacyjny REGON
00051433100000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
dostepnosc@poznan.uw.gov.pl

Telefon kontaktowy
618541325

Data
2021-03-22

Miejscowość
Poznań

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. WIELKOPOLSKIE
Powiat
Powiat m. Poznań
Gmina
Poznań-Stare Miasto
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
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[ X ] NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Państwowa Straż Łowiecka (Straż) stanowi komórkę organizacyjną Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
(WUW) i znajduje się na I p. Wejście dla klientów zewnętrznych do budynku następuje przez budynek A przy al. Niepodległości
16/18 w Poznaniu. Budynki A i B są czytelnie oznakowane. Otoczenie i wejście do budynku A i B oraz poszczególne budynki są
opisane w formularzu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Pomieszczenia Straży znajdują się także w delegaturach Urzędu w: Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Budynki i ich otoczenie są
opisane w formularzach dotyczących poszczególnych delegatur Urzędu.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron:

6

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url

https://www.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://migrant.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31
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ID a11y-url

https://strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://geobip.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://wzk.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

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

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

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strony WUW https://www.poznan.uw.gov.pl, Migrant https://migrant.poznan.uw.gov.pl i SŁ https://
strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/ zawierają informacje, o których mowa w dziale 3 pkt 3 a i b.
Na stronach znajdują się treści niedostępne:
� nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym – WUW, Migrant i SŁ,
� nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję – WUW,
� nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji – WUW,
� brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym – WUW,
� brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF – WUW i Migrant.
Strona https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl nie jest stroną podmiotową WUW, lecz stroną magazynu internetowego z
plikiem PDF do druku. Zatem punkty Dział 3/3a-c nie mają zastosowania.
Strona https://geobip.poznan.uw.gov.pl została skonsolidowana ze stroną podmiotową i wyłączona 19.02.21 r.
Planowa jest konsolidacja strony https://wzk.poznan.uw.gov.pl ze stroną podmiotową

Strona 3

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych

[ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego:

[ X ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] TAK

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
6
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
3
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:
Strona 4

3
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE
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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Wojewoda Wielkopolski Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu ul. Kolegialna 4 62-800 Kalisz
Numer identyfikacyjny REGON
00051433100000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
dostepnosc@poznan.uw.gov.pl

Telefon kontaktowy
618541325

Data
2021-03-22

Miejscowość
Poznań

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. WIELKOPOLSKIE
Powiat
Powiat m. Kalisz
Gmina
M. Kalisz (gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?

Strona 1

[ X ] NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Delegatura Urzędu w Kaliszu znajduje się na parterze i I p. Budynek Delegatury jest czytelnie oznakowany. Przed budynkiem
znajduje się parking ogólnodostępny z miejscem dla osób z niepełnosprawnością. Nie ma schodów zewnętrznych (wejście
następuje z poziomu chodnika). Na ścianie budynku przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z
portierni. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Wejście następuje przez drzwi
drewniane, dwuskrzydłowe z samozamykaczem (w razie potrzeby istnieje możliwość otworzenia drugiego skrzydła). Za
drzwiami znajduje się podest i 4 schody, nie ma podjazdu. W pobliżu wejścia do budynku znajduje się portiernia. Istnieje
możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze. W budynku nie ma windy,
znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na
parterze.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron:

6

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url

https://www.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://migrant.poznan.uw.gov.pl

Strona 2

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://geobip.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://wzk.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

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

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

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strony WUW https://www.poznan.uw.gov.pl, Migrant https://migrant.poznan.uw.gov.pl i SŁ https://
strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/ zawierają informacje, o których mowa w dziale 3 pkt 3 a i b.
Na stronach znajdują się treści niedostępne:
� nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym – WUW, Migrant i SŁ,
� nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję – WUW,
� nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji – WUW,
� brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym – WUW,
� brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF – WUW i Migrant.
Strona https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl nie jest stroną podmiotową WUW, lecz stroną magazynu internetowego z
plikiem PDF do druku. Zatem punkty Dział 3/3a-c nie mają zastosowania.

Strona 3

Strona https://geobip.poznan.uw.gov.pl została skonsolidowana ze stroną podmiotową i wyłączona 19.02.21 r.
Planowa jest konsolidacja strony https://wzk.poznan.uw.gov.pl ze stroną podmiotową.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych

[ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego:

[ X ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] TAK

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
6
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
3
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie

Strona 4

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:
3
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE
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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Wojewoda Wielkopolski Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie ul. Aleje 1 Maja 7 62-510 Konin
Numer identyfikacyjny REGON
00051433100000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
dostepnosc@poznan.uw.gov.pl

Telefon kontaktowy
618541325

Data
2021-03-22

Miejscowość
Poznań

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. WIELKOPOLSKIE
Powiat
Powiat m. Konin
Gmina
M. Konin (gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?

Strona 1

[ X ] NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] TAK
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Delegatura Urzędu w Koninie znajduje się na I p. i II p. budynku (bez parteru). Budynek jest czytelnie oznakowany. Przed
wejściem do budynku znajduje się parking ogólnodostępny z miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnością. Nie ma
schodów zewnętrznych. Na ścianie budynku przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni.
Wejście do budynku jest możliwe przez przybudówkę. Drzwi przeszklone, nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie
wymaga znacznej siły. Nie ma strefy wydzielonej do obsługi klientów
w pobliżu wejścia. Na każde piętro można wjechać windą, która zatrzymuje się od poziomu "-1" (poziomu chodnika). Winda
wyposażona jest
w dzwonek alarmowy, podany jest też numer alarmowy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. W
budynku nie ma znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
znajduje się na parterze.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron:

6

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url

https://www.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

Strona 2

ID a11y-url

https://migrant.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://geobip.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://wzk.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

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

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

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strony WUW https://www.poznan.uw.gov.pl, Migrant https://migrant.poznan.uw.gov.pl i SŁ https://
strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/ zawierają informacje, o których mowa w dziale 3 pkt 3 a i b.
Na stronach znajdują się treści niedostępne:
� nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym – WUW, Migrant i SŁ,
� nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję – WUW,
� nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji – WUW,
� brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym – WUW,
� brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF – WUW i Migrant.
Strona https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl nie jest stroną podmiotową WUW, lecz stroną magazynu internetowego z
Strona 3

plikiem PDF do druku. Zatem punkty Dział 3/3a-c nie mają zastosowania.
Strona https://geobip.poznan.uw.gov.pl została skonsolidowana ze stroną podmiotową i wyłączona 19.02.21 r.
Planowa jest konsolidacja strony https://wzk.poznan.uw.gov.pl ze stroną podmiotową.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych

[ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego:

[ X ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] TAK

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
6
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
3
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
Strona 4

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:
3
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE
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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Wojewoda Wielkopolski Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie Plac Kościuszki 4 64-100 Leszno
Numer identyfikacyjny REGON
00051433100000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
dostepnosc@poznan.uw.gov.pl

Telefon kontaktowy
618541325

Data
2021-03-22

Miejscowość
Poznań

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. WIELKOPOLSKIE
Powiat
Powiat m. Leszno
Gmina
M. Leszno (gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?

Strona 1

[ X ] NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Delegatura Urzędu w Lesznie znajduje się na parterze i I p. Budynek jest czytelnie oznakowany. Przed budynkiem znajduje się
ogólnodostępny parking. Nie ma schodów zewnętrznych (wejście następuje z poziomu chodnika). Na ścianie budynku, po
prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. Drzwi nie otwierają się
automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Wejście następuje przez drzwi drewniane, otwierane prawym
skrzydłem. Kolejne drzwi wewnątrz budynku są wahadłowe. Na parterze po prawej stronie znajduje się portiernia. W pobliżu
wejścia do budynku znajduje się strefa wydzielona do obsługi klientów. Istnieje możliwość obsługi klientów z
niepełnosprawnością w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze. W budynku nie ma windy, znaczników dla niewidomych
totupoint i oznakowań w języku Braille’a. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron:

6

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url

https://www.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://migrant.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

Strona 2

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://geobip.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://wzk.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

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

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

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strony WUW https://www.poznan.uw.gov.pl, Migrant https://migrant.poznan.uw.gov.pl i SŁ https://
strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/ zawierają informacje, o których mowa w dziale 3 pkt 3 a i b.
Na stronach znajdują się treści niedostępne:
� nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym – WUW, Migrant i SŁ,
� nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję – WUW,
� nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji – WUW,
� brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym – WUW,
� brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF – WUW i Migrant.
Strona https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl nie jest stroną podmiotową WUW, lecz stroną magazynu internetowego z
plikiem PDF do druku. Zatem punkty Dział 3/3a-c nie mają zastosowania.
Strona https://geobip.poznan.uw.gov.pl została skonsolidowana ze stroną podmiotową i wyłączona 19.02.21 r.
Planowa jest konsolidacja strony https://wzk.poznan.uw.gov.pl ze stroną podmiotową.
Strona 3

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych

[ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego:

[ X ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] TAK

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
6
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
3
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:
Strona 4

3
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

Strona 5

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Wojewoda Wielkopolski Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile ul. Dzieci Polskich 26 64-920 Piła
Numer identyfikacyjny REGON
00051433100000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
dostepnosc@poznan.uw.gov.pl

Telefon kontaktowy
618541325

Data
2021-03-22

Miejscowość
Poznań

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. WIELKOPOLSKIE
Powiat
Powiat pilski
Gmina
Piła (gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?

Strona 1

[ X ] NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] TAK
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Delegatura Urzędu w Pile znajduje się od parteru do II p.). Budynek jest czytelnie oznakowany. Przed budynkiem są
ogólnodostępne miejsca parkingowe. Przed wejściem do budynku znajdują się schody, przy których są poręcze. Przy schodach
jest platforma dla osób z niepełnosprawnością. Podnośnik został wyraźnie oznaczony i wyposażony w instrukcję obsługi.
Podnośnik może być obsługiwany przez osobę asystującą albo pracownika portierni. Nie ma pochylni. Wejście do budynku
następuje przez szklane, rozsuwane drzwi, przedsionek i kolejne drzwi szklane, które są rozsuwane. Na parterze znajduje się
portiernia. Istnieje możliwość obsługi klienta z niepełnosprawnością w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze. W budynku nie
ma windy. Delegatura posiada schodołaz, którego wykorzystanie jest utrudnione ̶ wąskie klatki schodowe. W budynku nie ma
znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na
parterze.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron:

6

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url

https://www.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://migrant.poznan.uw.gov.pl

Strona 2

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://geobip.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://wzk.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

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

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

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strony WUW https://www.poznan.uw.gov.pl, Migrant https://migrant.poznan.uw.gov.pl i SŁ https://
strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/ zawierają informacje, o których mowa w dziale 3 pkt 3 a i b.
Na stronach znajdują się treści niedostępne:
� nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym – WUW, Migrant i SŁ,
� nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję – WUW,
� nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji – WUW,
� brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym – WUW,
� brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF – WUW i Migrant.
Strona https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl nie jest stroną podmiotową WUW, lecz stroną magazynu internetowego z
plikiem PDF do druku. Zatem punkty Dział 3/3a-c nie mają zastosowania.

Strona 3

Strona https://geobip.poznan.uw.gov.pl została skonsolidowana ze stroną podmiotową i wyłączona 19.02.21 r.
Planowa jest konsolidacja strony https://wzk.poznan.uw.gov.pl ze stroną podmiotową.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych

[ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego:

[ X ] w ciągu 1 dnia roboczego

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] TAK

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
6
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
3
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie

Strona 4

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:
3
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE
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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Wojewoda Wielkopolski Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 62-200 Gniezno
Numer identyfikacyjny REGON
00051433100000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
dostepnosc@poznan.uw.gov.pl

Telefon kontaktowy
618541325

Data
2021-03-22

Miejscowość
Poznań

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. WIELKOPOLSKIE
Powiat
Powiat gnieźnieński
Gmina
Gniezno (gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?

Strona 1

[ X ] TAK
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] TAK
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] TAK
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Terenowy Punkt Paszportowy znajduje się w lokalu udostępnionym przez Powiat Gnieźnieński.
Obsługa klienta zewnętrznego odbywa się na parterze, w budynku dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością,
przestrzenie komunikacyjne prowadzące do budynku są wolne od barier poziomych i pionowych, istnieją miejsca parkingowe
przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Schody, progi i szklane drzwi posiadają oznaczenie kontrastowe.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron:

6

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url

https://www.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://migrant.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/

Strona 2

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://geobip.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://wzk.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

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

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

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strony WUW https://www.poznan.uw.gov.pl, Migrant https://migrant.poznan.uw.gov.pl i SŁ https://
strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/ zawierają informacje, o których mowa w dziale 3 pkt 3 a i b.
Na stronach znajdują się treści niedostępne:
� nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym – WUW, Migrant i SŁ,
� nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję – WUW,
� nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji – WUW,
� brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym – WUW,
� brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF – WUW i Migrant.
Strona https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl nie jest stroną podmiotową WUW, lecz stroną magazynu internetowego z
plikiem PDF do druku. Zatem punkty Dział 3/3a-c nie mają zastosowania.
Strona https://geobip.poznan.uw.gov.pl została skonsolidowana ze stroną podmiotową i wyłączona 19.02.21 r.
Planowa jest konsolidacja strony https://wzk.poznan.uw.gov.pl ze stroną podmiotową.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Strona 3

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych

[ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego:

[ X ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] TAK

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
6
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
3
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:
3
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
Strona 4

[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

Strona 5

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Wojewoda Wielkopolski Terenowy Punkt Paszportowy w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl
Numer identyfikacyjny REGON
00051433100000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
dostepnosc@poznan.uw.gov.pl

Telefon kontaktowy
618541325

Data
2021-03-22

Miejscowość
Poznań

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. WIELKOPOLSKIE
Powiat
Powiat nowotomyski
Gmina
Nowy Tomyśl (miasto)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?

Strona 1

[ X ] TAK
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] TAK
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] TAK
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Terenowy Punkt Paszportowy znajduje się w lokalu udostępnianym przez Powiat Nowotomyski.
Obsługa klienta zewnętrznego odbywa się na I piętrze. Zapewniony jest podjazd dla osób z niepełnosprawnością i wózków
dziecięcych do budynku. W budynku znajduje się schodołaz i toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Dostępne jest także
miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Schody, progi i szklane drzwi posiadają oznaczenie
kontrastowe.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron:

6

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url

https://www.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://migrant.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

Strona 2

ID a11y-url

https://strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://geobip.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://wzk.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

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

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

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strony WUW https://www.poznan.uw.gov.pl, Migrant https://migrant.poznan.uw.gov.pl i SŁ https://
strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/ zawierają informacje, o których mowa w dziale 3 pkt 3 a i b.
Na stronach znajdują się treści niedostępne:
� nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym – WUW, Migrant i SŁ,
� nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję – WUW,
� nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji – WUW,
� brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym – WUW,
� brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF – WUW i Migrant.
Strona https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl nie jest stroną podmiotową WUW, lecz stroną magazynu internetowego z
plikiem PDF do druku. Zatem punkty Dział 3/3a-c nie mają zastosowania.
Strona https://geobip.poznan.uw.gov.pl została skonsolidowana ze stroną podmiotową i wyłączona 19.02.21 r.
Planowa jest konsolidacja strony https://wzk.poznan.uw.gov.pl ze stroną podmiotową.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Strona 3

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych

[ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego:

[ X ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] TAK

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
6
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
3
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:
3
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
Strona 4

[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

Strona 5

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Wojewoda Wielkopolski Terenowy Punkt Paszportowy w Ostrowie Wielkopolskim Al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400
Ostrów Wielkopolski
Numer identyfikacyjny REGON
00051433100000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
dostepnosc@poznan.uw.gov.pl

Telefon kontaktowy
618541325

Data
2021-03-22

Miejscowość
Poznań

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. WIELKOPOLSKIE
Powiat
Powiat ostrowski
Gmina
Ostrów Wielkopolski (gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
Strona 1

[ X ] TAK
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] TAK
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] TAK
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Terenowy Punkt Paszportowy znajduje się w lokalu udostępnionym przez Powiat Ostrowski.
Obsługa klienta odbywa się na II piętrze. W budynku nie ma podjazdu, winda zjeżdża do poziomu 0 i umożliwia wjazd osoby na
wózku z parkingu. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Dostępne jest miejsce parkingowe
przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Schody, progi i szklane drzwi posiadają oznaczenie kontrastowe.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron:

6

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url

https://www.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://migrant.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/

Strona 2

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://geobip.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://wzk.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

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

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

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strony WUW https://www.poznan.uw.gov.pl, Migrant https://migrant.poznan.uw.gov.pl i SŁ https://
strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/ zawierają informacje, o których mowa w dziale 3 pkt 3 a i b.
Na stronach znajdują się treści niedostępne:
� nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym – WUW, Migrant i SŁ,
� nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję – WUW,
� nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji – WUW,
� brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym – WUW,
� brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF – WUW i Migrant.
Strona https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl nie jest stroną podmiotową WUW, lecz stroną magazynu internetowego z
plikiem PDF do druku. Zatem punkty Dział 3/3a-c nie mają zastosowania.
Strona https://geobip.poznan.uw.gov.pl została skonsolidowana ze stroną podmiotową i wyłączona 19.02.21 r.
Planowa jest konsolidacja strony https://wzk.poznan.uw.gov.pl ze stroną podmiotową.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Strona 3

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych

[ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego:

[ X ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] TAK

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
6
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
3
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:
3
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
Strona 4

[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

Strona 5

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Wojewoda Wielkopolski Terenowy Punkt Paszportowy w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 1 64-500 Szamotuły
Numer identyfikacyjny REGON
00051433100000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
dostepnosc@poznan.uw.gov.pl

Telefon kontaktowy
618541325

Data
2021-03-22

Miejscowość
Poznań

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. WIELKOPOLSKIE
Powiat
Powiat szamotulski
Gmina
Szamotuły (miasto)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?

Strona 1

[ X ] NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] TAK
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Terenowy Punkt Paszportowy znajduje się w lokalu udostępnionym przez Powiat Szamotulski. Drzwi wejściowe są rozwierne i
mają samozamykacz. Przy wejściu znajduje się przywoływacz. Aby dostać się do biura należy pokonać trzy stopnie. Na
schodach znajdują się nakładki antypoślizgowe. Na podwyższeniu znajdują się pola uwagi dla osób niewidomych.
Pomieszczenie, w którym realizowana jest obsługa klientów umożliwia swobodne poruszanie się osobom na wózku. W biurze
znajdują się dwa punkty obsługi klienta. Lady znajdują się na wysokości około 110 cm. W pomieszczeniu znajduje się ruchomy
blat na wysokości 90 cm, przy którym może być obsługiwana osoba na wózku. W budynku jest winda dla osób z
niepełnosprawnością. Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca parkingowe są ogólnodostępne
przy ulicy. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a, nie ma druku
(napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron:

6

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url

https://www.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://migrant.poznan.uw.gov.pl

Strona 2

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://geobip.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://wzk.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

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

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

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strony WUW https://www.poznan.uw.gov.pl, Migrant https://migrant.poznan.uw.gov.pl i SŁ https://
strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/ zawierają informacje, o których mowa w dziale 3 pkt 3 a i b.
Na stronach znajdują się treści niedostępne:
� nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym – WUW, Migrant i SŁ,
� nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję – WUW,
� nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji – WUW,
� brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym – WUW,
� brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF – WUW i Migrant.
Strona https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl nie jest stroną podmiotową WUW, lecz stroną magazynu internetowego z
plikiem PDF do druku. Zatem punkty Dział 3/3a-c nie mają zastosowania.
Strona https://geobip.poznan.uw.gov.pl została skonsolidowana ze stroną podmiotową.
Strona 3

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych

[ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego:

[ X ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] TAK

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
6
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
3
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:
Strona 4

3
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

Strona 5

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Wojewoda Wielkopolski Terenowy Punkt Paszportowy w Środzie Wielkopolskiej ul. Żwirki i Wigury 1 63-000 Środa Wielkopolska
Numer identyfikacyjny REGON
00051433100000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat.wojewody@poznan.uw.gov.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
dostepnosc@poznan.uw.gov.pl

Telefon kontaktowy
618541325

Data
2021-03-22

Miejscowość
Poznań

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. WIELKOPOLSKIE
Powiat
Powiat średzki
Gmina
Środa Wielkopolska (miasto)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?

Strona 1

[ X ] TAK
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] TAK
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] TAK
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Terenowy Punkt Paszportowy znajduje się w lokalu udostępnionym przez Powiat Średzki.
Obsługa klienta zewnętrznego odbywa się na wysokim parterze. Do budynku jest zapewniony podjazd dla osób z
niepełnosprawnością i wózków dziecięcych, dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Nie ma miejsca
parkingowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością. Schody, progi i szklane drzwi posiadają oznaczenie
kontrastowe.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron:

6

Liczba aplikacji:

0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url

https://www.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://migrant.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

Strona 2

ID a11y-url

https://strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl/

ID a11y-status

[ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://geobip.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

ID a11y-url

https://wzk.poznan.uw.gov.pl

ID a11y-status

[ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie

2020-08-31

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron:

0

Liczba aplikacji:

0

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

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

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strony WUW https://www.poznan.uw.gov.pl, Migrant https://migrant.poznan.uw.gov.pl i SŁ https://
strazlowiecka.poznan.uw.gov.pl/ zawierają informacje, o których mowa w dziale 3 pkt 3 a i b.
Na stronach znajdują się treści niedostępne:
� nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym – WUW, Migrant i SŁ,
� nie wszystkie nagrane materiały filmowe zawierają transkrypcję – WUW,
� nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji – WUW,
� brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym – WUW,
� brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF – WUW i Migrant.
Strona https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl nie jest stroną podmiotową WUW, lecz stroną magazynu internetowego z
plikiem PDF do druku. Zatem punkty Dział 3/3a-c nie mają zastosowania.
Strona https://geobip.poznan.uw.gov.pl została skonsolidowana ze stroną podmiotową i wyłączona 19.02.21 r.
Planowa jest konsolidacja strony https://wzk.poznan.uw.gov.pl ze stroną podmiotową.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Strona 3

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych

[ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka
migowego:

[ X ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[ X ] TAK

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
6
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
3
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia
informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:
3
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
Strona 4

[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

Strona 5

