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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki

Numer identyfikacyjny REGON

63975848100000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
muzeum@muzeum-szreniawa.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
k.fiszer@muzeum-szreniawa.pl

Telefon kontaktowy
500512112

Data
2021-03-22

Miejscowość
Szreniawa

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo

WOJ. WIELKOPOLSKIE

Powiat
Powiat poznański

Gmina 
Komorniki (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: 

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
31

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie 
komunikacyjne ?
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[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot 
zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

12

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub 
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych?

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot 
umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

12

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] TAK

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa 
asystującego? 

[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość 
ewakuacji lub uratowania w inny sposób? 

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot 
zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

12

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
1.Budynek portierni-wejście przez drzwi automatycznie rozsuwane z czujnikiem ruchu. Do drzwi prowadzą trzy-stopniowe 
schody oraz specjalny podjazd dla wózków z lewej strony. W budynku znajduje się kasa biletowa, sklepik oraz toaleta dla osób z 
niepełnosprawnościami. Wyjście z budynku portierni na teren muzeum prowadzi przez automatycznie rozsuwane drzwi z 
czujnikiem ruchu. 2.Budynek administracyjny dostępny jest dla wózków tylko na parterze, tu znajduje się m.in. ogólnodostępna 
biblioteka. Wejście do budynku za pomocą podjazdu. 3.Muzeum jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na 
wózkach w części parkowej. Wzdłuż całej części parkowej płaska brukowana ścieżka. Pawilony od nr 1 do 12, z wyj. 7 i 9 są 
dostępne dla wózków. Toaleta dostępna w paw.7. (osobne wejście z rozsuwanymi drzwiami). W pawilonie 13-próg. 4.Pałac jest 
dostępny dla wózków-winda i dźwig. 5.Karczma w Rządcówce niedostępna (schody). 6.Ekspozycje na folwarku niedostępne dla 
wózków ze względu na wystający bruk.

Dział 2. Dostępność cyfrowa
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1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada 
deklarację dostępności
Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności 

ID a11y-url muzeum-szreniawa.pl

ID a11y-status [ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-23

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada 
deklaracji dostępności
Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
- brak możliwości wdrożenia zgodności z wymaganiami WCAG 2.1. AA w obecnej wersji serwisu;

- Muzeum planuje utworzenie nowej wersji zgodnej z wymaganiami WCAG 2.1. AA w roku 2021;

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych 
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości 
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów 
internetowych [ X ] TAK

e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub 
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE



Strona 4

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od 
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka 
migowego: [ X ] w ciągu 1 dnia roboczego

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] TAK

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle 
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? 

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 
1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej 
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: 
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] TAK

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] TAK

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze 
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba wniosków – ogółem:
2

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form: 
(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)
Przeprowadzenie lekcji muzealnych z użyciem broszur w ETR: "Zwierzęta gospodarskie" i "W dworskiej pralni"

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? 

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:
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1

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Oprowadzanie po ekspozycjach muzealnych grupy osób z niepełnosprawnością wzroku z wykorzystaniem umiejętności 
audiodeskrypcji przez przewodnika muzealnego.

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w 
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? 

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:
3

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Dostęp do wszystkich ekspozycji w pałacu (3 kondygnacje) jest możliwy za pomocą dźwigu i windy. Alternatywnym sposobem 
zwiedzania pałacu dla osób z niepełnosprawnością wzroku jest audioprzewodnik - audiowycieczka z audiodeskrypcją z 
dźwiękową nawigacją lokalizacji, która zamiast kanału wzrokowego wykorzystuje dostępny dla tej grupy zwiedzających kanał 
słuchowy.

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji 
funkcjonowania podmiotu? 

[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:
5

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:
Lekcje muzealne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przeprowadzane są z użyciem piktogramów.
Zwiedzanie i lekcje dla osób z niepełnosprawnością wzroku przeprowadzane są z wykorzystaniem wypukłych reliefów i modeli 
dotykowych.

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a w szczególności ze spektrum autyzmu nie tolerują zbyt dużej ilości nowych 
bodźców. Ekspozycje muzealne są dla nich  niezrozumiałe ze względu na dużą liczbę szczegółów. Dlatego też wybieramy tylko 
kilka eksponatów, którym przyporządkowujemy piktogramy. To porządkuje przekazywane informacje i daje odbiorcom poczucie 
bezpieczeństwa. W pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku wykorzystujemy dostępne kanały zmysłów - dotykowy i 
słuchowy.


