
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI.  
 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach 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 dotyczy strony internetowej http://www.szkolamuzyczna.niwiska.pl.  

Data publikacji strony internetowej:  13.02.2015 r.  

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  01.09.2020 r.  

 

Dostępność cyfrowa.  
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były 

opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych 

 zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed 

wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

 elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku 

zapewniania dostępności 

 

Ułatwienia dostępu 

Strona podmiotowa BIP jest częściowo wykonana wg standardów (W3C), pozwalających każdej osobie na dostęp do 

umieszczonych tam informacji - osobom słabowidzącym oraz niedowidzącym.  

 

Skróty klawiaturowe 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Adrian Szczurek: 

a.szczurek@szkolamuzyczna.niwiska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 22 79 022. 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. 

Dostępność architektoniczna – Oficyna Dworska.  
Do budynku prowadzą cztery wejścia. Wejście główne znajduje się od strony podwórza parku krajobrazowego. Wejście nie 

jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Przed szkołą znajduje się ogólnodostępny parking bez wyznaczonych 

miejsc dla osób niepełnosprawnych. Sale zajęć w szkole znajdują się na poziomach 0 oraz 1, a sale pomocnicze oraz studio 

nagrań są na poziomie -1.  

Na poziomie 0 – do którego prowadzą schody - znajduje się portiernia oraz 3 sale teoretyczne, szatnia, świetlica, 

pomieszczenie socjalne z łazienką oraz dwie toalety.  

Na poziomie 1 - do którego prowadzą schody z poziomu 0 - brak dostępu dla osób na wózkach. Na poziomie 1 znajduje się 

14 sal dydaktycznych oraz dwie toalety.  

Na poziomie -1 - do którego prowadzą schody z poziomu 0 oraz osobne wyjście ewakuacyjne - znajdują się 3 sale pomocnicze, 

kotłownia, pomieszczenie gospodarcze oraz toaleta.  

Posadzka w całej szkole jest antypoślizgowa, schody posiadają stosowne oznaczenia krawędzi oraz odpowiednie oświetlenia, 

w korytarzach natomiast jest zapewniony kontrast kolorystyczny ścian, podłogi i drzwi. Ponadto na wszystkich 

kondygnacjach znajdują się tablice informacyjne z rozkładem wszystkich pomieszczeń. Do budynku i wszystkich jego 

pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku szkoły nie ma windy oraz oznaczeń 

w alfabecie brajla.  

 

http://www.szkolamuzyczna.niwiska.pl/


 

Data sporządzenia 

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności strony.  

 

Koordynator ds. dostępności.  
Dominik Piątkowski - powołany przez Wójta Gminy Niwiska 

Kontakt: 

Urząd Gminy Niwiska 

36-147 Niwiska 430 

Tel.17 2279 704      

Fax: 17 2279 341 

e-mail : urzadgminy@gmina.niwiska.pl  

 

Osoba wyznaczona do realizacji ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na terenie  

Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach:  

Adrian Szczurek 

Kontakt:  

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach  

36-147 Niwiska 487  

Tel. 17 22 79 022 

e-mail: szkolamuzyczna@niwiska.pl 

 


