
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 

internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności 

ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. 

Dane teleadresowe jednostki: 

 Budynek muzeum i replika baraku, ul. Lotników Alianckich 45, 68-100 Żagań 

 Budynek ratusza, Rynek 36, 68-100 Żagań 

 Dyrektor  +48 699 952 877 

 Administracja  68 478 49 94 

 e-mail muzeum@um.zagan.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2017 

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: kwiecień 2021 

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ 
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustwa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności 

lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 

 brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby 

niepełnosprawne, 

 obrazki nie posiadają tekstu alternatywnego z opisem obrazka dla osób niewidomych, 

 administratorzy dokładaja starań aby dane zamieszczane na stronie były zrozumiałe oraz 

formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. 

Powody wyłączenia: 

 strona internetowa zaprojektowana została przed wejściem w życie ustawy o dostępności 

cyfrowej, 

 mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. 

Ułatwienia: 

 podświetlone linki do stron internetowych, 

 siatka strony www, 

 duże, wyraziste ikony, 

 możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych, 

 możliwość powiększenia liter, 

 ustawienia języka. 

Oświadczenie sporządzono 25.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny 

przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 



INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . 

Osobą odpowiedzialną jest: Mateusz Bąkowski,  68 478 49 94, adres poczty elektronicznej 

inspektorzagan@gmail.com 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie 

zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, 

aplikacji mobilnej lub jakiegoś innego elelmentu. 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 zgłaszajacej żądanie , wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. 

Jeżeli osoba żądajaca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu 

dostępu, powinna także określić  dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot 

publiczny powinien zrealizować żądanie niezłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia 

wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny 

niezwłocznie informuje o tym żądajacego, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie 

może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dotępności 

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 . Po 

wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

Link do strony internetowej : https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-

obywatelskich 

Każdy ma prawo: 

 zgłosić uwagi dotyczące dostepności cyfrowej strony lub jej element, 

 zgłosić żądanie zapewnienia dostepności cyfrowej strony lub jej element, 

 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać: 

 dane kontaktowe osoby zgłaszajacej, 

 wskazanie strony lub elementu  strony, której dotyczy żądanie 

 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w 

formie alternatywnej informacji niedostepnej. 
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DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

 

W skład Muzeum Obozów Jenieckich wchodzą: 

 Budynek muzeum, ul. Lotników Alianckich 45, 68-100 Żagań – aby dostać się do budynku 

muzeum trzeba pokonać pojedyńcze drzwi wejściowe otwierane ręcznie oraz 20 stopni  

prowadzacych do sali wystawowej, 

 replika baraku, ul. Lotników Alianckich 45, 68-100 Żagań – aby dostać się do bydynku należy 

pokonać 4 stopnie, jest podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz pojedyńcze drzwi 

wejściowe otwierane ręcznie 

 Budynek ratusza, Rynek 36, 68-100 Żagań – budynek nie jest dostępny dla zwiedzających. 

W budynkach nie ma windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

W odległości  30 metrów od budynku muzeum i repliki baraku znajduje się parking z wydzielonym 

miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. 

W budynkach nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na 

wstęp z psem asystującym. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejsce lub online. 

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabebie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzacych. 

 


