
 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Niniejszą deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny 

przeprowadzonej przez podmiot publiczny – Muzeum Ziemi Bieckiej. 

Data sporządzenia deklaracji: 22 lutego 2022 roku.  

 

Stan dostępności cyfrowej 

Data publikacji strony internetowej: 16 stycznia 2009 roku 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24 stycznia 2022 roku 

Muzeum Ziemi Bieckiej jest w trakcie wdrażania zmian zapewniających 

dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 

roku. 

Strona WWW Muzeum Ziemi Bieckiej jest częściowo dostosowana – istnieje 

jedynie możliwość kontrastowej prezentacji treści i zmiana rozmiaru liter w myśl 

zaleceń WCAG 2.0.  

Działają domyślne skróty klawiaturowe. 

Główne niedogodności to: 

- szata graficzna łącząca kilka rodzajów fontów, 

- brak możliwości nawigacji intuicyjnej przez nieopisane hiperlinki, 

- brak optymalnej struktury nagłówków i funkcji aktywnego menu, 

- brak spójności między zmianą rozmiaru liter a pozostałymi treściami na 

stronie, 

- brak opisów alternatywnych do filmów, zdjęć i grafik, 

- brak napisów do filmów. 

W związku z planowaną zmianą domeny strony WWW, Muzeum deklaruje, że 

nowa witryna będzie spełniać zalecenia WCAG 2.0. Profile na platformie 

Facebook oraz Instagram są prowadzone z uwzględnieniem specjalnych 

potrzeb poprzez opisy alternatywne; tu: osoby o dysfunkcjach wzroku i słuchu 

– integralność z programami odczytującymi treści. 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością cyfrową 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w 

ciągu 7 dni roboczych od jego otrzymania. Jeżeli nie będziemy w stanie 



 

zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej, zaproponujemy dostęp do 

wnioskowanych treści w alternatywny sposób. 

Stan dostępności architektonicznej 

Obiekty działające pod szyldem Muzeum Ziemi Bieckiej są tkanką zabytkową 

– nie jest możliwe wprowadzenie wszystkich zalecanych zmian 

architektonicznych w myśl ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Do każdego z obiektów istnieje możliwość wejścia z psem-asystentem/ psem-

przewodnikiem. 

Dom z Basztą: 

- brak optymalnego dojścia do wejścia głównego i wejść bocznych, 

- brak parkingu, 

- nie ma możliwości montażu schodołazu/ podnośnika na schodach, 

- brak pętli indukcyjnej, 

- brak oznaczeń i opisów obiektów w alfabecie Braille’a, 

- brak możliwości montażu dźwigu/podnośnika w Baszcie, 

- brak ubikacji. 

Kromerówka: 

- brak możliwości montażu schodołazu/ podnośnika na schodach, 

- ubikacja jest koedukacyjna, znajduje się poza budynkiem – wejście do niej 

wymaga pokonania kilku progów, 

- brak oznaczeń i opisów obiektów w alfabecie Braille’a, 

- brak pętli indukcyjnej. 

Baszta Kowalska – obiekt w całości niedostosowany do osób o ograniczonej 

sprawności ruchowej oraz osób niewidomych i głuchych ze względu na brak 

optymalnej logistyki i narzędzi do wdrożenia zmian na tkance zabytkowej. 

 

Dodatkowe informacje 

Trwają prace nad wdrożeniem zmian i narzędzi ułatwiających swobodne 

poruszanie się w obiektach i/ lub ich otoczeniu. Nie ma możliwości jednolitej 

optymalizacji przestrzeni prowadzących do każdego z budynków. 



 

Najważniejsze aspekty, nad jakimi może pracować Muzeum Ziemi Bieckiej 

uwzględniając specyfikę – zabytek – to: 

- nawiązanie porozumienia z inną placówką pożytku publicznego, która 

udostępni ubikację dla osób niepełnosprawnych, 

- zakup przewijaka do toalety koedukacyjnej przy ulicy Kromera 3, 

- kontrola, czy w ogólnodostępnych oprogramowaniach GPS wszystkie 

obiekty są rozmieszczone prawidłowo, tj. prowadzą do głównego wejścia, 

- umieszczenie oznaczeń barierek, drzwi, obiektów dla osób z dysfunkcją 

wzroku, 

- inne, wynikające z założeń ustawy, elementy. 

Na dzień 22 lutego 2022 roku wśród pracowników jest osoba, która rozwija 

swoje kwalifikacje kształcąc się w zawodzie Asystent Osoby 

Niepełnosprawnej (SPO.01). 

 

Kontakt 

Koordynatorem Dostępności w Muzeum Ziemi Bieckiej jest Aleksandra 

Wańczyk. 

 

tel.: (13) 447 13 28 

adres e-mail: ola_wanczyk1@op.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


