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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 

Raport o stanie zapewniania dost ępności podmiotu publicznego 

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary 

Numer identyfikacyjny REGON 

08031563200000 

Stan w dniu 01.01.2021 r. 

Termin przekazania: do 31.03.2021 r. 

 

Dane kontaktowe  

E-mail sekretariatu podmiotu 

zwikzary@zwikzary.pl 

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz 

g.sadulski@zwikzary.pl 

Telefon kontaktowy 

684794625 

Data 

2021-03-25 

Miejscowo ść 

Żary 

Lokalizacja siedziby podmiotu  

Województwo 

WOJ. LUBUSKIE  

Powiat  

Powiat żarski 

 Gmina  

Żary (gmina miejska) 

Podmiot zobowi ązany do zło żenia raportu o stanie dost ępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewniani u 
dost ępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: 

[ X ] 2) wojewody  

Dział 1. Dost ępność architektoniczna 
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstaw ową działalno ść i/lub obsług ę interesantów: 
1 

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkac h) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie 
 komunikacyjne ?  
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[ X ] NIE 

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynk ach) rozwi ązania architektoniczne, środki techniczne lub  

posiada zainstalowane urz ądzenia, które umo żliwiaj ą dost ęp do wszystkich pomieszcze ń, z wył ączeniem pomieszcze ń 

technicznych? 

[ X ] NIE 

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkac h) informacj ę na temat rozkładu pomieszcze ń, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? 

[ X ] TAK 

4. Czy podmiot zapewnia (umo żliwia, dopuszcza) wst ęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystaj ącej z psa 

asystuj ącego? 

[ X ] TAK 

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (ty ch budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami mo żliwo ść 
ewakuacji lub uratowania w inny sposób? 

[ X ] NIE 

Komentarze i uwagi dotycz ące dost ępności architektonicznej 
Do Zakładu prowadzi jedno wejście - jeden stopień na platformę wejściową do pomieszczeń Obsługi Klienta. Brak podjazdu dla  

osób niepełnosprawnych. W sytuacjach koniecznych istnieje możliwość zejścia pracownika znajdującego się na wyższej  

kondygnacji budynku (brak windy). Brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Brak 

możliwości skorzystania z tłumacza j. migowego na miejscu oraz online. 

 

Dział 2. Dost ępność cyfrowa 

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udost ępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot p osiada deklaracj ę 
dost ępności 

Liczba stron: 2 

Liczba aplikacji: 0 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których  podmiot posiada deklaracj ę dost ępności

 

 

 

 

 

ID a11y-url  

ID a11y-status  

ID a11y-data-sporzadzenie 

https://www.zwikzary.pl/ 

[ X ] Częściowo zgodna 

2020-10-20 

ID a11y-url  

ID a11y-status  

ID a11y-data-sporzadzenie 

https://bip.zwikzary.pl/ 

[ X ] Częściowo zgodna 

2020-10-20 
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2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udost ępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot n ie posiada 
deklaracji dost ępności 

Liczba stron: 0 

Liczba aplikacji: 0 

Prosimy o podanie informacji dotycz ących stron, dla których podmiot nie posiada deklara cji dost ępności: 

Prosimy o podanie informacji dotycz ących aplikacji, dla których podmiot nie posiada dek laracji dost ępności: Komentarze i 

uwagi dotycz ące dost ępno ści cyfrowej 

Data publikacji strony internetowej https://www.zwikzary.pl/: 2018-06-20, https://bip.zwikzary.pI/:2017-06-20  

Strony internet. są częściowo zgodne (w 99%) z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.o dostęp. cyfrowej stron internet. i aplikacji  

mobilnych podmiotów publ. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne: Pliki PDF, DOC itp. - 

nasi redaktorzy starają się ograniczyć do min. korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie, a te  

publikowane starają się formatować pliki tak, by były one dostępne dla każdego. zawiera dokumenty PDF, które powstały na 

podstawie źle przygotowanych dok. word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.  

W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.  

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. 

 

Dział 3. Dost ępność informacyjno-komunikacyjna 

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrz ebami obsług ę z wykorzystaniem ni żej wymienionych 

sposobów/ środków wspieraj ących komunikowanie si ę? 

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK 

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK 

c. Przesyłanie wiadomo ści tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomo ści 

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 j ęzyka migowego przez strony internetowe i/lub 

aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE 

g. Pomoc tłumacza j ęzyka migowego - kontakt osobisty [ X ] NIE 

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

2. Czy podmiot posiada urz ądzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłysz ących, takich jak np. p ętle  
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwie ń (IR), systemy Bluetooth? 
 
[ X ] NIE 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowy ch: 
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3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informacj ę o zakresie swojej 
działalno ści (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: 

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? 

[ X ] NIE 

b. nagrania tre ści w polskim j ęzyku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? 

[ X ] NIE 

c. informacji w tek ście 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 mo żliwo ść komunikacji w formie okre ślonej w tym wniosku? 

[ X ] NIE 

Dział 4. Informacja o dost ępie alternatywnym 

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał do stęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? 

[ X ] NIE 

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał do stęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego,  w 

tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? 

[ X ] NIE 

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał do stęp alternatywny w postaci zmian w organizacji 
funkcjonowania podmiotu? 

[ X ] NIE 

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał do stęp alternatywny w sposób inny ni ż wymienione wy żej? 

[ X ] NIE 


