Deklaracja dostępności
Muzeum Regionalne w Krasnymstawie 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 http://muzeumkrasnystaw.pl
Data publikacji strony internetowej: 21-10-2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10-11-2020 r.
Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji:2021-03-22
Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-22
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osobą kontaktową w sprawach dostępności strony internetowej jest Marcin Wilkołazki
(email: informatyk@muzeumkrasnystaw.pl, telefon: 82-576-36-63)
Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie.
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością strony internetowej
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.

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. Skargi będą rozpatrywane przez:
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie,
Adres do korespondencji:
Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw,
E-mail: dyrektor@muzeumkrasnystaw.pl
Telefon: 82 576 36 63
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)
Dostępność architektoniczna
1. Budynek w którym mieści się Muzeum Regionalne w Krasnymstawie znajduje się
przy ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 Krasnystaw.
2. Siedzibą muzeum jest zabytkowe kolegium pojezuickie wzniesione w 1695 – 1740 r.
Trzy skrzydła budynku wraz z przyległym kościołem pod wezwaniem św. Franciszka
Ksawerego tworzą czworobok z wewnętrznym wirydarzem pośrodku.
3. Dostęp do wirydarza umożliwia brama przejazdowa usytuowana w elewacji frontowej
wschodniego skrzydła kolegium.
4. Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne
dwuskrzydłowe. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na
wózkach inwalidzkich korzystają z wejścia przy otwarciu obydwu skrzydeł
drzwiowych.
5. Szatnia i znajduje się po prawej stronie od wejścia na parterze budynku.
6. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze,
podziemia, pierwsze piętro i poddasze nie są dostępne dla osób poruszających się na
wózkach.
7. W budynku nie ma windy, muzeum nie dysponuje pochylniami, platformami,
informacjami głosowymi czy pętlami indukcyjnymi.
8. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób
z niepełnosprawnościami.
9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
10. W muzeum nie ma możliwości skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym
dla osób niewidomych i słabowidzących.
12. Toaleta znajduje się w podziemiach budynku i nie jest przystosowana dla osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

