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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

Miejsko-Gminny Zespół  Zakładów Opieki Podstawowej  ul Jagiełły 2   59-330 Ścinawa

Numer identyfikacyjny REGON

39083167500000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
w.tataryn@przychodnia.scinawa.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
k.mucha@przychodnia.scinawa.pl

Telefon kontaktowy
768174837

Data
2021-03-25

Miejscowość
Ścinawa

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Powiat
Powiat lubiński

Gmina 
Ścinawa (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 ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
2

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie 
komunikacyjne ?
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[ 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
Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie
Wejście główne do budynku  na poziomie parteru, bez schodów. Wejście boczne do budynku z pochylnią. W budynku winda 
osobowa na piętro budynku. Przestrzenie komunikacyjne zapewniające poruszanie się osób na wózkach. Na parterze oraz 
piętrze  dostępne WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone 
znakami poziomymi i pionowymi. Brak informacji o prawie dostępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Brak 
informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. 
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Wiejski Ośrodek Zdrowia
Tymowa 36 
Wejście do budynku schody + platforma schodowa. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami. Przestrzenie komunikacyjne 
zapewniające poruszanie się osób na wózkach. WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsc parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych. Brak informacji o prawie dostępu z psem asystujący

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada 
deklarację dostępności
Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności 
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2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada 
deklaracji dostępności
Liczba stron: 2

Liczba aplikacji: 0

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

Adres strony internetowej przychodnia-scinawa.pl

Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna

Adres strony internetowej bip.przychodnia-scinawa.pl

Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna

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

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona internetowa www.przychodnia-scinawa.pl jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w 
zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu 
niezgodności wymienionych poniżej:
•	Brak tekstów alternatywnych dla niektórych obrazków
•	Użycie tekstów w postaci grafiki na slajdach strony głównej
•	Brak możliwości wyłączenia kolorów na stronie internetowej
•	Możliwe pułapki na klawiaturę
•	Brak możliwości pomijania bloków powtarzających się (klikalne spisy treści na każdej stronie)
•	Brak wyszukiwarki i technik zlokalizowania strony
Skróty klawiaturowe
Skróty klawiszowe służące przemieszczaniu się po elementach strony internetowej:
Podstawowym klawiszem pozwalającym na nawigowanie po stronie jest klawisz Tab.Służy on do przemieszczania się pomiędzy 
linkami. Akceptowania wyboru dokonujemy klawiszem Enter. Pomocna w rozwijaniu menu i przewijania strony są klawisze 
strzałki kierunkowej w górę lub w dół

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
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e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE

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

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

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: 
2

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 ] NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

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?
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[ X ] NIE


