DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 14 marca 2022r.
Deklarację sporządzono: 18 marca 2022r. na podstawie samooceny.
Dostępność strony internetowej
Data publikacji strony internetowej: 2012.12.06
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.12.23
Informacje o dostosowaniu budynku Bursy nr 6 do minimalnych wymagań dotyczących
dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej
Minimalne wymaganie służące
Informację o dostosowaniu obiektu do
zapewnieniu dostępności osobom minimalnych wymagań dotyczących dostępności
ze szczególnymi potrzebami
w zakresie dostępności architektonicznej

Zapewnienie wolnych od barier
poziomych i pionowych przestrzeni
komunikacyjnych budynku

Instalacja urządzeń lub
zastosowanie środków
technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku,
które umożliwiają dostęp do
wszystkich pomieszczeń
z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych

1. wejścia do budynku bursy przystosowane są do
możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych
poprzez wyposażenie w bezprogowe wejścia lub
progi o wysokości 1 cm dopuszczalne w polskim
prawie
2. szerokość furtki prowadzącej do budynku jest
odpowiednia – 100 cm, otwiera się do wewnątrz
działki. Dojście od furtki do budynku jest
utwardzone (kostka), z pochylnią
3. w budynku znajduje się winda, umożliwiająca
dojazd do każdego poziomu. Ponadto na klatce
schodowej gdzie nie ma windy znajduje się platforma
przyschodowa umożliwiająca dostęp do jednej ze
świetlic i biblioteki
4. strefy wejściowe są przestronne umożliwiające
swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim.
Główne korytarze są szerokie i przestronne bez barier
takich jak progi czy stopnie.
1. wejścia do pokoi mieszkalnych, łazienek
i wspólnych tj. np. świetlica usytuowane są
bezprogowo
2. dostęp do poszczególnych kondygnacji możliwy
jest za pomocą windy lub platformy przyschodowej.
Spoczniki schodów na końcach posiadają
antypoślizgową powierzchnię oraz poręcze
usytuowane po jednej stronie

3. w bursie znajdują się toalety przystosowane dla
osób niepełnosprawnych, zapewniające przestrzeń
wolną od przeszkód

Zapewnienie informacji na temat
rozkładu pomieszczeń w budynku,
co najmniej w sposób wizualny
i dotykowy lub głosowy

4. w bursie są pokoje mieszkalne z węzłem
sanitarnym przystosowane dla osób
niepełnosprawnych
1. na każdym piętrze, w dwóch miejscach,
umieszczone są wizualne plany dotyczące rozkładu
pomieszczeń na danym piętrze.

Zapewnienie wstępu do budynku
1. każda osoba, która korzysta z psa asystującego
osobie korzystającej z psa
może wejść do budynku
asystującego, o którym mowa w
art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019r.
poz.1172)
Zapewnienie osobom ze
1. w bursie wyznaczono osoby odpowiedzialne za
szczególnymi potrzebami
sprawną ewakuację osób ze szczególnymi
możliwości ewakuacji lub ich
potrzebami
uratowania w inny sposób
w zakresie dostępności cyfrowej
Wymagania określone w ustawie
z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych

1. na stronie inetrnetowej najważniejsze informacje
wyróżnione są kontrastowym kolorem
2. strona nie uruchamia żadnych dźwięków w sposób
automatyczny

3. strona umożliwia dostosowanie kontrastu
i wielkości czcionki zgodnie z potrzebą, bez utraty
widoczności i czytelności zawartych treści
w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Obsługa z wykorzystaniem
środków wspierających
komunikowanie się, o których
mowa w art.3 pkt 5 ustawy z dnia
19 sierpnia 2011r. o języku
migowym i innych środkach
komunikowania się (Dz.U. z 2017r
poz.1824), lub przez wykorzystanie
zdalnego dostępu online do usługi

1. w bursie jest dostęp do tłumacza języka migowego
online

tłumacza przez strony internetowe
i aplikacje
Instalacja urządzeń lub innych
1. bursa nie posiada zainstalowanych urządzeń
środków technicznych do obsługi
i innych technicznych środków do obsługi osób
osób słabosłyszących
słabosłyszących takich jak pętle, systemy FM, itp
w szczególności pętli
indukcyjnych, systemów FM lub
urządzeń opartych o inne
technologie, których celem jest
wspieranie słyszenia
Zapewnienie na stronie
1. strona internetowa bursy posiada plik zawierający
internetowej danego podmiotu
tekst odczytywany maszynowo
informacji o zakresie jego
działalności w postaci
elektronicznego pliku
zawierającego tekst odczytywany
maszynowo, nagrania treści w
polskim języku migowym oraz
informacji o tekście łatwym do
odczytania
Zapewnienie, na wniosek osoby ze 1. w chwili obecnej bursa nie ma możliwości
szczególnymi potrzebami,
zapewnienia szczególnych form komunikacji
komunikacji z podmiotem
publicznym w formie określonej
w tym wniosku
w zakresie dostępności alternatywnej
Zapewnienie osobie ze
1. bursa zapewnia osobie ze szczególnymi
szczególnymi potrzebami wsparcia potrzebami wsparcie ze strony pracowników bursy
innej osoby
w zakresie poruszania się
lub
zapewnienie wsparcia technicznego
osobie ze szczególnymi
potrzebami, w tym
z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii
lub
wprowadzenie takiej organizacji
podmiotu publicznego, która
umożliwi realizację potrzeb osób ze
szczególnymi potrzebami,
w zakresie niezbędnym dla tych
osób

Sposób dojazdu
Bursa nr 6 znajduje się przy ul. Okopowej 55a. Do budynku bezpośrednio przylega budynek
Zespołu Szkół im. M. Konarskiego
Dojście piesze od ulicy Okopowej. Przejście dla pieszych od ul. Okopowej, posiada
sygnalizację świetlną, nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych wzdłuż ul.
Okopowej nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku
chodnikami od ul. Okopowej nie występują schody, występuje podjazdy dla wózków i osób
niepełnosprawnych o szer. 90 cm i 150 cm. Budynek jest ogrodzony, od ul. Okopowej wejście
przez furtkę o szer. 90 cm
Najbliższa stacja PKP Dworzec Gdański znajduje się w odległości 2 km 700 m. Dojście na
perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.
Dojście na perony schodami stałymi , ruchomymi i windami. Ponadto jest jeszcze przejście
podziemne do stacji metra – Dworzec Gdański oraz winda dla osób niepełnosprawnych i
dzieci przewożonych w wózku.
Najbliższe stacje metra: 1) Merto Dworzec Gdański znajduje się w odległości 2 km 700 m.
Dojście na perony przejściem podziemnym jest możliwe za pomocą schodów stałych,
ruchomych i windy; 2) Metro Rondo Daszyńskiego znajduje się w odległości 2 km 200 m.
Dojście na perony przejściem podziemnym jest możliwe za pomocą schodów stałych,
ruchomych i windy.
Najbliższe przystanki tramwajowe:
przystanek Niska 03 znajduje się w odległości ok. 10 m : kierunek Annopol (ta linia ma różne
warianty trasy): 1; kierunek Banacha: 1(ta linia ma różne warianty trasy); kierunek Piaski: 22;
kierunek Wiatraczna: 22; kierunek Metro Marymont: 27; kierunek Cmentarz Wolski: 27
Najbliższe przystanki autobusowe:
przystanek Niska 02 znajduje się w odległości ok. 20 m : kierunek Wilanów (ta linia ma różne
warianty trasy): 180; kierunek Chomiczówka (ta linia ma różne warianty trasy): 180, w
odległości ok. 80 m
Najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się: ul. Smocza 27 –
w odległości 258m oraz ul. ul. Smocza 21 – w odległości 342m.
Najbliższy postój taksówek jest na ul. Smoczej
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić
aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
Wejście do budynku i strefy obsługi wychowanków
Wejście do Bursy jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul.
Okopowej - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe i jest dostępne dla osób na wózku
(szerokość przejścia powyżej 90 cm). Dojście piesze jest równe, z nachyleniem. Wejście

i wyjście budynku odbywa się na pomocą karty dostępu. Czytniki kart znajdują się na
wysokości od strony wejścia 130 cm, od strony wyjścia 116 cm.
Przejście do strefy obsługi wychowanków - portiernia jest przez wiatrołap. Portiernia z ladą do
obsługi o wysokości 120 cm, usytuowana jest na parterze, bez oznakowania dotykowego na
posadzce.
Brak pętli indukcyjnej.
Wszystkie korytarze w budynku są wydzielone drzwiami ppoż. i uniemożliwiają wyminięcie
się 2 osób w sposób swobodny. Numeracja pokoi mieszkalnych jest oznakowana w języku
brajla. Tabliczki znajdują się na drzwiach zewnętrznych do pokoi, na wysokości 110 cm.
Wychowankowie po całej placówce mogą poruszać się schodami lub windą. Przy wejściu
jednej ze świetlic i biblioteki na I piętrze usytuowana jest platforma przy schodowa.
W placówce jest dostęp do tłumacza języka migowego online.
Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przez korytarz.
Drzwi do toalety zamykają się na klamkę i zamek. W toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz
do transferu bocznego. Zamontowany jest system przyzywowy. Miska ustępowa umieszczona
jest po prawej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze,
a umywalka znajduje się przed toaletą.
Ewakuacja z budynku odbywa się przez wydzielone przeciwpożarowo przez cztery
ewakuacyjne klatki schodowe oraz wyjście ewakuacyjne z poziomu piwnicy, wyjście na
poziom parteru – dziedziniec bursy, po schodach.
Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Edyta Pałubińska
Dyrektor Bursy nr 6
14 marca 2022r

