
Muzeum Miasta Jaworzna w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich 
stron internetowych 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 stron internetowych:

www.  muzeum.jaw.pl/mmj/  

www.  muzeum.jaw.pl/bip/  

Dane teleadresowe jednostki:
Muzeum Miasta Jaworzna w Jaworznie
Pocztowa 5
43-600 Jaworzno
tel. 32 618-19-50
e-mail: info@muzeum.jaw.pl

Data publikacji strony internetowej: www.muzeum.jaw.pl/mmj/: 8 marca 2018.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17 września 2020.

Data publikacji strony internetowej: muzeum.jaw.pl/bip/: 22.01.2014
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17 września 2020.

Strony internetowe:

www.  muzeum.jaw.pl/mmj  /

www.  muzeum.jaw.pl/bip/  

są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń 
wymienionych poniżej:

• niektóre zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronach nie posiadają opisów 
alternatywnych
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• nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły

• niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków

Strona www.muzeum.jaw.pl/mmj posiada następujące ułatwienia dla osób z 
niepełnosprawnościami:

•  możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie

• możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem

• możliwość wybrania stylu w odcieniach szarości

• możliwość podkreślenia linków

Strona www.muzeum.jaw.pl/bip posiada następujące ułatwienia dla osób z 
niepełnosprawnościami:

•  możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie

Muzeum Miasta Jaworzna będzie dalej starać się dostosować swoje witryny w ramach 
dostępnych środków finansowych. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 
publiczny.

Data sporządzenia deklaracji: 17.09.2020.

Skróty klawiaturowe:
Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych 
przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Burczy
e-mail:piotr.burczy@muzeum.jaw.pl
tel. 32 618-19-50

Procedura wnioskowo – skargowa:



Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo
wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu 
alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący 
żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw 
Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Informacja o dostępności architektonicznej:
Muzeum Miasta Jaworzna w Jaworznie, ul. Pocztowa 5, 43-600 Jaworzno

• Budynek Muzeum położony w centrum miasta w niewielkiej odległości od głównych 
ciągów komunikacyjnych oraz tras przelotowych.

• Budynek dwupiętrowy. Do budynku prowadzą dwa wejścia : jedno od strony ulicy 
Narutowicza (wejście główne),  oraz od strony administracyjnej (od parkingu 
publicznego – wejście dla pracowników, wejście przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych).

• Każda przestrzeń w siedzibie Muzeum jest pozbawiona barier architektonicznych.

• Pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu i innymi.

• Budynek posiada windę osobową przystosowaną do przewozu osób 
niepełnosprawnych.

• Toalety, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się
na Poziomie 0.

• Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

• Przy budynku Muzeum są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. 

• Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

• Pracownicy pierwszego kontaktu są przygotowani do obsługi klienta ze 
szczególnymi potrzebami.

http://www.rpo.gov.pl/

