
MINISTERSTWO FUNDUSZV I POLITYKI REGIONALNEJ 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 

Nazwa i adres podmiotu publicznego 

LXXXVIII Liceum Ogólokształcące im. Michała Konarskiego 

Numer identyfikacyjny REGON 

01575770500000 

Stan w dniu 01.01.2021 r. 

Termin przekazania: do 31.03.2021 r. 

Dane kontaktowe 

E-mail sekretariatu podmiotu

konar@konar.info 

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

kier _gospodarczy@konar.info 

Telefon kontaktowy 

500122009 

Data 

2021-03-04 

Miejscowość 

Warszawa 

Lokalizacja siedziby podmiotu 

Województwo 

WOJ. MAZOWIECKIE 

Powiat 

Powiat m. st. Warszawa 

Gmina 

Wola 

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

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie 

ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawianie dostępności strony będzie prowadzone sukcesywnie w ramach możliwości 

finansowych Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie. 

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

b. Kontakt korespondencyjny

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

internetowych

e. Przesyłanie faksów

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tłumaczenie online)

g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty

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

[X]TAK

[X]TAK

[X] TAK

[X] NIE

[X)TAK 

[X] NIE

[X] NIE

[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: 

1 

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] TAK

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

[X) NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania {ETR)?
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