Deklaracja Dostępności Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 3 im. J. Zarębskiego w Warszawie
Deklaracja Dostępności
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 3 im. Juliusza Zarębskiego w
Warszawie 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 www.psmzarebski.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2022-02-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29.
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.
• Część plików nie jest dostępnych cyfrowo ze względu na ich ilość oraz sukcesywne
doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe
uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo.
• Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
• Mapka dojazdu na adres Szkoły nie jest aktywna.
• Wyłączenia: Część treści została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o
dostępności cyfrowej. Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały
przez niego wytworzone bądź, których dostosowanie do wytycznych dostępności cyfrowej
wymaga modyfikacji, do której podmiot nie jest uprawniony są wyłączone z obowiązku
zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie Art. 3 ust. 2 pkt. 5 Ustawy o dostępności
cyfrowej).
Dokładamy starań, aby dokumenty publikowane w przyszłości spełniały wymagania
dostępności cyfrowej. W miarę możliwości będziemy sukcesywnie poprawiać niepoprawne
cyfrowo treści, które pojawiły się na stronie przed wejściem w życie ustawy o dostępności
cyfrowej oraz będziemy starać się, aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
Oświadczenie sporządzono dnia 2022-02-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą
odpowiedzialną. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej, którą jest Olga Pankiewicz to:
adres poczty elektronicznej dostep@psmzarebski.pl lub numer telefonu +48 (22) 610 61 66.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji w formach alternatywnych takich jak odczytanie niedostępnego
cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno
zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie nazwy lub adresu strony internetowej
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lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, także powinna określić formę
tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, osoba żądająca ma prawo złożyć skargę na takie
działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika
Praw Obywatelskich.
Obsługa osób z niepełnosprawnościami
W związku z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach
komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 Poz. 1824), Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 3 im.
Juliusza Zarębskiego w Warszawie informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale
lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy
urzędowej w placówce mogą skorzystać z przysługującego im uprawnienia wyboru środka
wspierającego komunikowanie się, tj.:
•
•

skorzystanie z poczty elektronicznej: sekretariat@psmzarebski.pl,
konsultacja telefoniczna pod numerem: +48 (22) 610 61 66.

Zgodnie z Art. 12 wspomnianej na wstępie ustawy, osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić
do PSM I st. nr 3 im. J. Zarębskiego w Warszawie chęć skorzystania ze świadczenia ze
wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej 3 dni robocze przed tym
zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty
elektronicznej sekretariat@psmzarebski.pl, telefonicznie +48 (22) 610 61 66 lub w formie
papierowej na adres szkoły tj.: ul. Grochowska 64, 04-301 Warszawa.
Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 Poz. 426)
przybywające do PSM I st. nr 3 im. J. Zarębskiego w celu załatwienia spraw przyjmowane są
poza kolejnością.
Dostępność architektoniczna
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 3 im. Juliusza Zarębskiego mieści się pod adresem: ul.
Grochowska 64, 04-301 Warszawa (dojazd od ul. Kwatery Głównej).
Do budynku prowadzi wejście od ul. Kwatery Głównej. Przed wejściem na teren oraz na terenie
obiektu znajdują się miejsca parkingowe. Na parkingu przed wejściem na teren budynku jest
wyznaczone jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnościami, jednak miejsce nie jest jeszcze
odpowiednio oznaczone. Budynek jest ogrodzony. Wejście do budynku umożliwia furtka. Do
drzwi wejściowych prowadzą niskie, dwustopniowe schody. Przy schodach nie ma poręczy, ani
podjazdu dla wózków. Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się portiernia.
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Sekretariat Szkoły mieści się na parterze budynku. Do Sekretariatu prowadzi korytarz z
wejściem po niewielkich schodkach – bezpośrednio przy wejściu głównym i portierni, a
następnie hol główny. Sekretariat mieści się po lewej stronie od wejścia z korytarza głównego.
W budynku znajdują się wysokie schody na piętra (piętro 1, piętro 2) oraz do poziomu -1.
Obiekt nie jest wyposażony w windę, ani podjazd dla wózków. Powierzchnia budynku nie jest
dostosowana do poruszania się na wózku.
Do budynku i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
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