Deklaracja dostępności
muzeum.wodzislaw.pl
Muzeum w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej muzeum.wodzislaw.pl.



Data publikacji strony internetowej: 2008-09-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-01

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne













Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o
dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej:
1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne
dokumenty
opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
• pochodzą z różnych źródeł;
• są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach
organizacyjnych,
co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
4. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności



Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-30
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-0330

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe




Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adrian Podgórski.
E-mail: kontakt@muzeum.wodzislaw.pl
Telefon: 324552574

Każdy ma prawo:




zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej
formie.

Żądanie musi zawierać:




dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w
alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy
od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć
skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:






Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śląskim
Adres: Muzeum w Wodzisławiu Śląskim
ul. Kubsza 2
44-300 Wodzisław Śląski
E-mail: kontakt@muzeum.wodzislaw.pl
Telefon: 324552574

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Muzeum w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śląski ul. Rynek 24
1. Opisywany budynek to tymczasowe biura Muzeum. Mieszczą się na parterze
kamienicy
Rynek 24. Obiekt znajduje się w wschodniej pierzei Rynku. Dostęp do niego jest
możliwy jedynie
od strony Rynku. Przy wejściu znajduje się poręcz usprawniająca wejście do obiektu.
2. Biura Muzeum są pozbawione przeszkód architektoniczych dla osób poruszających
się
na wózkach inwalidzkich.
3. Wszystkie punkty obsługi znajdują się na parterze budynku: Biuro Dyrektora,
Księgowość
i Sekretariat, Działy: Archeologii, Etnologii, Edukacji, Historii. Pomieszczenia
higienicznosanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ponieważ
jest to obiekt przejściowy,
przekazany Muzeum tylko na czas remontu siedziby głównej.
4. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
5. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
6. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W
budynku nie
zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób
słabosłyszących.

Informacje dodatkowe
Ułatwienia
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1. Możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.

Inne informacje i oświadczenia
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
poprzez
e-mail: kontakt@muzeum.wodzislaw.pl, tel. 32 4554874.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
składać
żądania zapewnienia dostępności.
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 je zgłaszającej, 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 może 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.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

