
Wstęp deklaracji 

Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce 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://www.smuzwieliczka.edu.pl.  

Dane teleadresowe jednostki: 

 Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce 

32-020 Wieliczka, Rynek Górny 6 

tel/fax: +48 12 278 31 13 

e-mail: sekretariat@smuzwieliczka.edu.pl 

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce: 

ZSM_Wieliczka/SkrytkaESP 

Data publikacji strony internetowej: kwiecień 2007 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.09.2021 r. 

Status pod względem zgodności: 

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: 

• Nie wszystkie obrazy posiadają opis alternatywny, 

• Brak możliwości zwiększenia interlinii, czcionki oraz odstępów pomiędzy literami, 

• Brak napisów i audiodeskrypcji do zamieszczonych filmów, 

• Niezgodności w składni HTML.  

 

Ułatwienia na stronie internetowej podmiotu 

• Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych 

przeglądarki, 

• Focus wokół elementów nawigacyjnych. 

Data sporządzenia deklaracji 

Deklarację sporządzono dnia: 10.09.2021 r. 

http://www.smuzwieliczka.edu.pl/


Deklaracji przygotowano na podstawie audytu, w którym wykorzystano narzędzie informatyczne - 

walidator z zaimplementowaną metodyką WCAG 2.0 oraz WCAG 2.1 

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  z Sekretarzem 

Szkoły, telefon: 12 278-31-13, e-mail: sekretariat@smuzwieliczka.edu.pl Tą samą drogą można 

składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienie 

dostępności. 

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 

Dostępność architektoniczna 

Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce mieści się w dwóch budynkach:  

Budynek ul. Rynek Górny 6  

• sekretariat, tel. 12 278-31-13, fax 12 278-31-13  

• Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, przyjęcia stron: po wcześniejszym  

uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.  

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością (winda, toaleta).  

Budynek ul. Dembowskiego 2  

• księgowość, tel. +48 514 821 287 

Aplikacje mobilne  

Brak.  

 

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

