
ul. Wspólna 214. 00-92 Ć  
MINISTERSTWO FUNDUSZY 1 POLITYKI REGIONALNEJ 	 \VarszawE 

Nazwa i adres podmiotu publicznego 	 Raport o stanie 
BESKIDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W 	zapewniania dostqpno ści 
ZYWCU 	 podmiotu publicznego 

Portal sprawozdawczy GUS 
porta1.stat.9 ov.  p1 

Urząd Statystyczny 
Ul. St. Leszczyńskiego 48 
20-068 Lublin 

Numer identyfikacyjny 	 Stan w dniu 01.01.2021 r. 	Termin przekazania: 

I REGON 	 24179611000000 	 do 31.03.2021 r. 

Obowiązek przekazania danych wyrilka z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostqpno ści osobom ze szczególnymi potrzebarr 

(Dz.1J. 2019 poz. 1696, z pó źn. zm .). 

Dane kontaktowe 

E-mail sekretariatu podmiotu bbgitr@ o2.pi 

E-mail kontaktowy osoby, która 
wype ł nila formularz 

bbgitr@o2.pl  

Telefon kontaktowy 338613116 

Data 2021-02-15 

Miejscowo ść  ŻYWIEC 

Lokalizacja siedziby podmiotu 

Województwo 	 WOJ. Ś LĄSKIE 

Powiat 	 Powiat żywiecki 

Gmina 	 12ywiec (gmina miejska) 

Podmiot zobowi ązany do złożenia raportu o stanie dost ępno ści na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu 
dostępno ści osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: 

[X] 1) ministra w ła ściwego do spraw rozwoju regionalnego 

2) wojewody 

3) nie dotyczy 

W przypadku wskazania odpowiedzi nie dotyczy" prosimy o podanie wyja śnie ń : 

Dzia ł  1. Dostępność  architektoniczna 

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawow ą  dzia łalność  i/lub 3 

obs ługę  interesantów: 

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier TAK 
poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne? 

[ 	J NIE 

[X] W części budynków tak, w częś ci 

nie 

W przypadku odpowiedzi „W cz ęści budynków tak, w cz ęści nie" - prosimy o 1 

podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i 
pionowe przestrzenie komunikacyjne:  

2. Czy podmiot zastosowa ł  w tym budynku (tych budynkach) rozwi ązania [ 	J TAK 
architektoniczne, ś rodki techniczne lub posiada zainstalowane urz ądzenia, 

[ 	NIE 
które umoż liwiają  dostęp do wszystkich pomieszcze ń , z wyłączeniem  
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pomieszcze ń  technicznych? [X J W części budynków tak, w cz ęś ci 

nie 

W przypadku odpowiedzi „W cz ęści budynków tak, w części nie" - prosimy o 1 

podanie liczby budynków, w których podmiot umo ż liwia dostęp do wszystkich 

pomieszcze ń , z wyłączeniem pomieszcze ń  technicznych:  

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informacj ę  na [ 	J TAK 
temat rozk ładu pomieszcze ń , co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub [X] NIE 
g łosowy? 

J W częsci budynkow tak, w częsci 

nie 

W przypadku odpowiedzi „W cz ęści budynków tak, w cz ęści nie" - prosimy o 

podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informacj ę  na temat 

rozk ładu pomieszcze ń , co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub g łosowy:  

4. Czy podmiot zapewnia (umoż liwia, dopuszcza) wst ęp do tego budynku [X J TAK 
(tych budynków) osobie korzystaj ącej z psa asystuj ącego? 

[ 	NIE 

J W częś ci budynków tak, w części 

nie 

W przypadku wskazania odpowiedzi „W cz ęści budynków tak, w cz ęści nie" - 

prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wst ęp osobie 

korzystaj ącej z psa asystuj ącego:  

S. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) [ 	J TAK 
osobom ze szczególnymi potrzebami mo ż liwość  ewakuacji lub uratowania w NIE 
inny sposób? 

[X] W części budynków tak, w cz ęś ci 

nie 

W przypadku odpowiedzi „W cz ęści budynków tak, w cz ęści nie" - prosimy o 1 

podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi 
potrzebami moż liwość  ewakuacji lub uratowania w inny sposób:  

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej Moż liwość  wjazdu dla osób na wózkach 
Proszę  zamieścić  tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczaj ący poza inwalidzkich, 

informacje uję te powyżej - opis ten będzie stanowić  część  raportu, który s ą  
Państwo zobowiązani opublikować  na swojej stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej - na swojej stronie internetowej  

Dzia ł  2. Dostępność  cyfrowa 

Dane w tym dziale odnoszą  się  do zgodno ści z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost ępności cyfrowej stron internetowych 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (OzU. 2019 poz. 848), zwan ą  UdC, w zwi ązku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD. 

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i 	 Liczba stron: 

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot 	Liczba aplikacji: 	1 
posiada deklaracj ę  dostępności 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklaracj ę  dostępnoś ci 
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Lp. ID ally-url ID ally-status ID ally-data-sporzadzenie 

001 https://bip-slaskie.pI/bbgtr/  [X] Zgodna 2020-09-30 

dokument! Częściowo zgodna 
1601446603,1272961928 

Niezgodna 

002 https://bip-slaskie.pI/bbgtr/  [X] Zgodna 2020-09-30 

dokument! I Częściowo zgodna 
1601446603,1272961928 

Niezgodna  

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

[ Prosimy o podanie informacji dotycz ących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dost ępno ści: 

Lp. 	 Adres strony internetowej 	 Zgodność  z UcIC 

Prosimy o podanie informacji dotycz ących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dost ępnoś ci: 

Lp. 	 Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej 	 Zgodność  z UcIC 
pobrania 

Komentarze i uwagi dotyczące dostę pności cyfrowej 

(proszę  zamieścić  tu słowny opis dostępności cyfrowej, 

wykraczający poza informacje uję te powyżej - opis ten będzie 

stanowić  część  raportu, który są  Państwo zobowiązani 

opublikować  na swojej stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej - na swojej stronie internetowej) 

Dzia ł  3. Dostępność  informacyjno-komunikacyjna 

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obs ługę  z wykorzystaniem ni żej wymienionych 
sposobów/ś rodków wspierających komunikowanie się? 
(proszę  zaznaczyć  jedną  odpowiedź  d/a każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a—h) 

a. Kontakt telefoniczny [X] TAK 

]NIE 

b. Kontakt korespondencyjny [X] TAK 

]NIE 

c. Przesy łanie wiadomo ści tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomo ści SMS, [ 	I TAK 
MMS lub komunikatorów internetowych [X] NIE 

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów [X] TAK 
internetowych [ 	] NIE 

e. Przesy łanie faksów [X I TAK 

JNIE 

f. Wykorzystanie t łumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub [ 	] TAK 
aplikacje (tłumaczenie onllne) [X] NIE 

Strona 3 



g. Pomoc t łumacza j ęzyka migowego - kontakt osobisty [ 	] TAK 

[X] NIE 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK" - prosimy okre ś lić  w jakim czasie od [ 	] od razu 
zg łoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem j ęzyka [ 	I w ci ągu 1 dnia roboczego 
migowego: 

I w ciągu 2-3 dni roboczych 

J powyżej 3 dni roboczych 

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

[X] NIE 

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub ś rodki techniczne do obs ługi osób [ 	J TAK 
s łabos łyszących, takich jak np. p ę tle indukcyjne, systemy FM, systemy na [X 	NIE 
podczerwie ń  (IR), systemy Bluetooth? 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK" - prosimy o podanie liczby 
posiadanych urz ądze ń  lub ś rodków technicznych do obs ługi osób s łabosłyszących:  

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1 
(liczba ta powinna być  zgodna z sumą  stron internetowych wykazanych w Dziale 2) 

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informacj ę  o zakresie swojej 
dzia łalno ści (g łównych zadaniach podmiotu) w postaci: 
(zaznaczyć  jedną  odpowiedź  d/a każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a—c) 

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ 	I TAK 

[X] NIE 

J Na częś ci stron tak, na części nie 

W przypadku odpowiedzi Na częś ci stron tak, na cz ęś ci nie" - prosimy o podanie 
liczby stron, na których podmiot zapewnia informacj ę  o zakresie swojej 
dzia łalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:  

b. nagrania treści w polskim j ęzyku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [ 	J TAK 

[X] NIE 

Na częś ci stron tak, na częś ci nie 

W przypadku odpowiedzi Na częś ci stron tak, na cz ęś ci nie" - prosimy o podanie 
liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej 
dzia łalno ści w postaci nagrania tre ści w polskim języku migowym:  

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [X] TAK 

]NIE 

Na częś ci stron tak, na częś ci nie 

W przypadku odpowiedzi Na częś ci stron tak, na cz ęści nie" - prosimy o podanie 
liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej 
dzia łalności w postaci informacji w tek ście łatwym do czytania:  

4. Czy podmiot zapewniał  w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2019 r. [ 	J TAK 
do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami mo ż liwość  [X] NIE 
komunikacji w formie okre ś lonej w tym wniosku? 

(proszę  zaznaczyć  jedną  odpowiedź)  

Wprzypadku odpowiedzi „TAK"— prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji: 

Liczba wniosków - ogó łem: 
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Nazwy użytych form komunikacji okre ś lonych we wnioskach ze wskazaniem liczby 

użyć  każdej z tych form: 

(wpisa ć  słownie np. alfabet Lorma - I raz, druk w alfabecie Braille "a - 3 razy) 

Dzia ł  4. Informacja o dost ępie alternatywnym 

Uwaga: poniższe pytania odnoszą  się  do okresu sprawozdawczego - tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. 

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnia ł  dostęp alternatywny w 	
[ 	 ] 

TAK 
postaci wsparcia innej osoby? 	 [X] NIE 
(proszę  zaznaczyć  jedną  odpowiedź)  

W przypadku odpowiedzi „TAK"  - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji: 

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia 

innej osoby:  

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego  

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnia ł  dostęp alternatywny w 	
[ 	

J TAK 
postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych 	[X 	NIE 
technologii? 
(proszę  zaznaczyć  jedn ą  odpowiedź)  

W przypadku odpowiedzi „TAK"  - prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji: 

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia 

technologicznego:  

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dost ępu alternatywnego 

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnia ł  dostęp alternatywny w 	
[ 	 J TAK 

postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? 	

[ 
X 

] 
NIE 

(proszę  zaznaczyć  jedną  odpowiedź)  

Wprzypadku odpowiedzi „TAK"— prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji: 

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w 
organizacji funkcjonowania podmiotu: 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego 

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnia ł  dostęp alternatywny w 	[ 	J TAK 
sposób inny niż  wymienione wyżej? 	 [X] NIE 
(proszę  zaznaczyć  jedną  odpowiedź)  

Wprzypadku odpowiedzi „TAK" - prosimy o podanie poni żej dodatkowych informacji: 

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż  
wymienione wyżej:  

Na czym polega ło zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż  
wymienione wyżej:  

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego  
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