
Warszawa 31 marca 2021 

Deklaracja dostępności 

 
Centrum Alzheimera zapewnia dostępność cyfrową swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z 
dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych 
www.ca.waw.pl i dps216.bip.um.warszawa.pl . 

Data publikacji strony internetowej:  2003-03-25.  
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-13. 
 
Strony internetowe są zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych poniżej z powodów utrzymywania 
archiwalnych materiałów wyłączamy je deklaracji dostępności i są wymienione poniżej: 
 

 filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 
 część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 
 brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

Wyłączenia: 
 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 
 filmy zostały dostarczone przez podmioty trzecie opublikowane w formie oryginalnej. 

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-19. 
Ostatnia aktualizacja dokumentu 2021-03-31. 
 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny orasz 
przy użyciu wariatora dostępnego w sieci internetowej.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
W jednostce został powołany inspektor dostępności Pani Urszula Kaim. W przypadku problemów z 
dostępnością prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 843 19 22 lub email 
dostepnosc@ca.waw.pl. Osobą kontaktową odnośnie stron internetowych jest Jerzy Pawłowski. Tą 
samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania 
zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, 
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą 
alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, 
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej 
żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. 
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu 
dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot 
publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia 
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie 
informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten 
nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności 
cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do 
informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności 



lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie 
zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony 
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć 
wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/). 

Informacje uzupełniające 

 
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich  (https://www.rpo.gov.pl/) 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego: 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa 
tel. (22) 55 17 700 
 
Dostępność architektoniczna kompleksu budynków przy 
Al. Wilanowska 257 w Warszawie. 

Centrum Alzheimera mieści się w warszawskiej dzielnicy Mokotów w kwadracie ulic: Wilanowska, 
Łukowa, Nowoursynowska i Dominikańska.  

Na terenie o powierzchni 2,3 ha rozmieszczone są cztery wolno stojące budynki o łącznej powierzchni 
13 000 m2, o kubaturze 55 000 m3. Oprócz budynku głównego z wejściem od Al. Wilanowskiej 257 na 
terenie znajduje się zmodernizowany budynek dawnego Domu Pomocy Społecznej oraz portiernia 
wraz z garażem i budynek przedłużonego pobytu, tzw. hotel z pokojami gościnnymi dla 12 osób.  

Powierzchnia zabudowy terenu stanowi 40% całości. Pozostała część jest zagospodarowana na 
komunikację i park o zróżnicowanej wysokości i pięknym drzewostanie. Cały teren ogrodowy 
pozbawiony jest barier architektonicznych. W celu zapewnienia przebywającym w Centrum osobom, 
w pełni komfortowych warunków pobytowych, zachowana została istniejąca roślinność górnego tarasu 
i wartościowe krajobrazowo elementy szaty roślinnej skarpy. Dodatkowo dachy części mieszkalnej 
obsadzone są zielenią. 

Główny budynek został połączony łącznikiem z istniejącym już budynkiem Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu powstało, kompleksowe Centrum 
zaprojektowane w dwóch zespołach wyróżniających się architektonicznie. 

Informacja o dostępności wejścia do budynku głównego.  

1. Wejście do budynku głównego - obszar kontroli od Al. Wilanowskiej 257 

  

Zdj. 1.Widok na drzwi wejściowe Zdj. 2 Przystanek autobusowy Łukowa 01( na 
żądanie) przy Al. Wilanowska w oddali widać drogę 
wraz z dojściem do Centrum Alzheimera                                               



 

   

Do budynku prowadzą 2 wejścia usytuowane od strony Al. Wilanowskiej: główne i boczne. Wejście 
boczne przeznaczone jest dla pacjentów Geriatrycznego Centrum Medycznego.  Goście CA korzystają 
z wejścia głównego, które przystosowane jest dla osób na wózkach inwalidzkich. 
Główne zadaszone wejście do budynku głównego znajduje się w oddaleniu ok. 70 metrów 
od przystanku autobusowego Łukowa 01. Jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. 
Wejście to jest wyposażone w podwójne drzwi, z których pierwsze automatycznie otwierane są 
przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Drzwi te spełniają normy bezpieczeństwa PN EN 
16005, posiadają radarobariery zabezpieczające przed przypadkowym uderzeniem drzwi w osobę 
znajdująca się w jej świetle.   Drugie drzwi są wyposażone w pochwyt, istnieje możliwością 
samodzielnego ich otwarcia. W obu przypadkach nie występują progi, szerokość wejść powyżej 90 cm. 
Alternatywnym rozwiązaniem jest zamontowana czujka ruchu z sygnałem dźwiękowym, który 
informuje pracownika ochrony o obecności osoby w obrębie tych drzwi i konieczności pomocy w ich 
otwarciu. 

 Dodatkowe wejście techniczne z kontrolą dostępu dla pracowników znajduje się od ulicy 
Nowoursynowskiej. Wejście nie jest dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Istnieje 
możliwość skorzystania z tego wejścia jedynie w asyście osoby niepełnosprawnej. 

Informacja o dostępności korytarza, schodów i wind: 

Korytarze oraz windy zapewniają swobodne przemieszczanie się osób poruszających się przy pomocy 
sprzętu jezdnego. Schody nie są przystosowane do transportu kołowego. W korytarzach brak 
emblematów i wyznaczanych dróg dla osób niewidomych. Na każdym piętrze jest dostęp do windy.  

 
 

Zdj. 3 Widok na korytarz na 2 piętrze w kierunku ul. 
Nowoursynowskiej   

Zdj.4 Widok na windy 

 

                

Informacja o pomieszczeniach sanitarnych: 

Kompleks posiada toalety dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych. 



Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji i zlokalizowana jest w pobliżu 
wind. W toalecie przestrzeń manewrowa jest zgodna ze standardami dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. System przyzywowy znajduje się jedynie w toalecie na pierwszym piętrze. Po obu 
stronach miski ustępowej znajdują się poręcze. Miska umieszczona jest na wprost od wejścia, 
umywalka na lewo od wejścia. Drzwi są lewostronne otwierane na zewnątrz.  

 

Zdj. 5. Widok toaletę na piętrze 

Informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach 
indukcyjnych: 

 
W kompleksie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub 
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych 
wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: 

 
Placówka dysponuje własnymi miejscami parkingowymi w tym 2 miejscami o wymiarach 5 mb x 3,80 
mb. z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe usytuowane są w zatoce 
parkingowej w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego.  

 
Zdj. 5. Widok miejsc parkingowych 

 

 



Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: 

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) – osoba 
niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, 
w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, 
wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki 
społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi 
pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, 
świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków 
przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. 

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie 
przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia 
o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 

Na terenie kompleksu jest zgoda na poruszanie się z psem asystującym z wyłączeniem pomieszczeń 
dostępnych tylko dla personelu podmiotu publicznego.  

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego 
na miejscu lub online: 
Centrum Alzheimera nie posiada tłumacza języka migowego.  
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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 

Warszawa

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Centrum alzheimera Al. wilanowska 257 02-730 Warszawa

Raport o stanie 
zapewniania dostępności 

podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GUS
portal.stat.gov.pl

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

Numer identyfikacyjny 
REGON 14294533100000

Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin przekazania: 
do 31.03.2021 r. 

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu sekretariat@ca.waw.pl

E-mail kontaktowy osoby, która 
wypełniła formularz

urszula.kaim@ca.waw.pl

Telefon kontaktowy 797319059

Data 2021-03-19

Miejscowość Warszawa

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo WOJ. MAZOWIECKIE

Powiat Powiat m. st. Warszawa

Gmina Mokotów

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: 

[    ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

[ X ] 2) wojewody

[    ] 3) nie dotyczy

W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:

 

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 ?

[ X ] TAK

[    ] NIE

[    ] W części budynków tak, w części 
nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o 
podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i 
pionowe przestrzenie komunikacyjne:

 

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 

[ X ] TAK

[    ] NIE

[    ]
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pomieszczeń technicznych? W części budynków tak, w części 
nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o 
podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

 

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na 
temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub 
głosowy?

[    ] TAK

[ X ] NIE

[    ] W części budynków tak, w części 
nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o 
podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat 
rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

 

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku 
(tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? 

[ X ] TAK

[    ] NIE

[    ] W części budynków tak, w części 
nie

W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – 
prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie 
korzystającej z psa asystującego:

 

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) 
osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w 
inny sposób? 

[ X ] TAK

[    ] NIE

[    ] W części budynków tak, w części 
nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o 
podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi 
potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza 
informacje ujęte 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 

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

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

Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
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Lp. ID a11y-url ID a11y-status ID a11y-data-sporzadzenie

001 www.ca.waw.pl [ X ] Zgodna

[    ] Częściowo zgodna

[    ] Niezgodna

2020-09-13

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

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

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

Lp. Adres strony internetowej Zgodność z UdC

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

Lp. Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej 
pobrania

Zgodność z UdC

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, 
wykraczający poza informacje ujęte 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)

 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych 
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h)

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK

[    ] NIE

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

[    ] NIE

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, 
MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

[    ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów 
internetowych

[ X ] TAK

[    ] NIE

e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK

[    ] NIE

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

[    ] TAK

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [    ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od [    ] od razu
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zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka 
migowego:

[    ] w ciągu 1 dnia roboczego

[    ] w ciągu 2-3 dni roboczych

[    ] powyżej 3 dni roboczych 

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

[ 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? 

[    ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby 
posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:

 

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

1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej 
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: 
(zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ X ] TAK

[    ] NIE

[    ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie 
liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności 
w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

 

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

[ X ] NIE

[    ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie 
liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności 
w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:

 

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

[    ] NIE

[    ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie 
liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności 
w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:

 

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?
 (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[    ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba wniosków – ogółem:  

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby 
użyć każdej z tych form: 
(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)

 



Strona 5

Dział 4. Informacja o dostępie 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 zapewniał dostęp alternatywny w 
postaci wsparcia innej osoby?
 (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[    ] TAK

[ X ] NIE

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 zapewniał dostęp alternatywny w 
postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii? 
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[    ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia 
technologicznego:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego  

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w 
postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? 
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[    ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku 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 zapewniał dostęp alternatywny w 
sposób inny niż wymienione wyżej? 
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

[    ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

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

 

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

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego  
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