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DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

OGÓLNE

Budynek Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie to XVII-wieczny zabytek znajdujący się 
przy ul. Bernardyńskiej 14a w Lublinie. Jest to dawny klasztor sióstr Bernardynek usytuowany na 
wspólnym podwórku z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów w 
Lublinie.

LOKALIZACJA

Budynek Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie znajduje się przy ulicy Bernardyńskiej 
14a w niedalekim sąsiedztwie Placu Wolności. Budynek sąsiaduje z Zespołem Szkół 
Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie pomiędzy kościołami pw. Nawrócenia św. Pawła a 
pw. św. Piotra Apostoła. 

DOJAZD TRANSPORTEM MIEJSKIM

Placówka Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie znajduje się blisko przystanków 
autobusowych na ulicach: 

1. Plac Wolności (przystanki: PLAC WOLNOŚCI 01 i 02 ok 200m w kierunku ul. Zamojskiej).
2. Zamojska (przystanek: ZAMOJSKA 01, 500m w kierunku Placu Wolności).
3. Królewska (przystanki BRAMA KRAKOWSKA 02 i 04 ok 300m przez ul. Kozią bądź 400m 
idąc przez ul. Żmigród).
4. Lubartowska (przystanek BRAMA KRAKOWSKA 03, ok. 350m w kierunku Ratusza przy Placu 
Władysława Łokietka).

Aktualne możliwości dojazdu możesz sprawdzić na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w 
Lublinie oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie.

Schematy komunikacyjne na stronie ZTM.

Aktualny rozkład jazdy w aplikacji "jak dojadę".

https://ztm.lublin.eu/
https://ztm.lublin.eu/
https://jakdojade.pl/lublin/
https://www.ztm.lublin.eu/uploads/mapy/mapa.pdf
https://www.mpk.lublin.pl/


WEJŚCIE NA POSESJĘ

Od ulicy Bernardyńskiej zauważysz ok. 5 metrowy podjazd prowadzący do bramy i furtki 
oddzielający ulicę, chodnik od posesji placówki. Brama i furtka prowadzą na wspólne podwórko, 
które MDK2 dzieli wraz z  Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów w 
Lublinie. 

Posesja posiada bramę wjazdową otwieraną pilotem i furtkę przeznaczoną dla pieszych. Istnieje 
możliwość wjazdu każdego auta pod drzwi wejściowe jednak zainteresowany musi taką potrzebę 
zasygnalizować (telefonicznie, bądź fizycznie znajdując się na podjeździe przed bramą).

Sama furtka dla pieszych w godzinach pracy Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 jest zawsze 
otwarta.

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Placówka posiada dwa osobne wejścia. Oba znajdują się po lewej stronie od bramy (naprzeciwko 
bocznej fasady Szkoły Vetterów). 

WEJŚCIE NR 1
Jedno z nich znajdujące się bliżej bramy wjazdowej (ok.10 m) jest usytuowane na podwyższeniu, 
do wejścia którego prowadzi 10 szerokich schodów. Po wejściu przez drzwi pokonując kilka 
schodów znajdziesz się na I poziomie kondygnacyjnym tuż przy sekretariacie placówki (sala nr 5) 
w holu tzw. Galerii Renesansowej.

WEJŚCIE NR 2
Drugie zaś, znajdujące się dalej od bramy wjazdowej (ok. 13 m) usytuowane jest na parterze i jest 
dostosowane do osób z różnymi niepełnosprawnościami. Drewniane drzwi wejściowe mają ponad 
standardową szerokość, dojazd do tych drzwi od ulicy jest bez progów. Po skorzystaniu z tego 
wejścia odwiedzający nie napotka żadnych barier. Szerokość drzwi wejściowych  pozwala na wjazd
wózkiem inwalidzkim bez przeszkód. Drzwi oznaczone są znakiem informującym osoby z 
niesprawnością ruchową. Po wejściu znajdziesz się w holu tzw. Sali Za Wrotami.

ARCHITEKTURA PLACÓWKI

Po wejściu przez drzwi (wejście nr 2) znajdziesz się na parterze placówki. Znajdziesz tu do 
dyspozycji osób niepełnosprawnych dwie sale i specjalnie przystosowana łazienka. Ta część 
zabytkowego budynku jest w pełni przystosowana do funkcjonowania osób na wózkach 
inwalidzkich i w miarę łatwa dla osób słabowidzących. Wejścia do pomieszczeń są bez progów. A 
jedna z toalet znajdujących się na tym poziomie przystosowana do korzystania wyżej 
wymienionych osób. 

Większa część budynku usytuowana jest na kilku poziomach połączonych ze sobą wąskim ciągiem 
schodów. Budynek posiada 3 kondygnacje udostępnione zainteresowanym:
 
Na poziomie 1 (parter) znajduje się: hol/Galeria Za Wrotami (miejsce wystawiennicze oraz ciąg 
komunikacyjny), dwie sale plastyczne oraz dwie łazienki, o których szczegółowo wspominamy 
wyżej. Poniżej na półpiętrze znajduje się sala muzyczna nr 2.



Poziom 2 obejmuje hol wystawienniczy zwany Galerią Renesansową pełniący także funkcję 
komunikacyjną. Znajdziesz tutaj: salę nr 5 (sekretariat placówki), nr 6 (Dyrekcja), nr 7 (Dział 
Programów) oraz nr 9 (pokój socjalny). Po wejściu przez drzwi wejściowe, po lewej stronie 
znajdziesz dodatkowo pracownie muzyczne w salach: nr 3 i nr 4.

Poziom 3 obejmuje największą galerię wystawienniczą, znajdującą się w sali nr 14 (tzw. Galeria 
im. K.R. Vetterów), a także Galerię na Poddaszu (prowadzi do niej kilkanaście schodów wyżej). Na 
półpiętrze znajduje się dodatkowo sala nr 10 oraz nr 12 (pracownia taneczna).

Większość pomieszczeń jest udostępniona zwiedzającym w ramach programów edukacyjnych, 
wystaw i spotkań. Wyjątek stanowi obecnie sala nr 10.

Wirtualny spacer po Młodzieżowy Domu Kultury nr 2 w Lublinie

POZOSTAŁE INFORMACJE

Budynek jest zabytkiem z XVII wieku, brakuje możliwości dodatkowej komunikacji przy pomocy 
windy. 

Placówka nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych na schodach i 
powierzchniach przeszklonych. 

Goście z niepełnosprawnością odwiedzający nasze galerie przychodzą ze swoimi opiekunami. Do 
budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie posiadamy komunikatorów 
głosowych oraz pętli indukcyjnych. W obecnej chwili na miejscu nie ma też możliwości ze 
skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt, który dołączamy niżej a także o bezpośrednie
zasygnalizowanie problemu. Służymy uprzejmie pomocą. Zapraszamy.

KONTAKT

Telefon: +48 (81) 53-208-53
Sekretariat: poczta@mdk2.lublin.eu 

Pełne dane kontaktowe MDK 2

http://www.mdk2.lublin.pl/kontakt_MDK2/kontakt_MDK2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=G6F4hKLb_m4


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

STRONA PLACÓWKI

Serwis strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie jest częściowo zgodny
z normami zawartymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie placówki Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie, użytkownik znajdzie różne 
materiały cyfrowe, w szczególności: filmy, zdjęcia, wiadomości opisowe, linki i wszelkie grafiki. 
Redaktorzy serwisu starają się na bieżąco dbać o czytelność strony internetowej, łatwość w 
obsłudze użytkowania oraz o uporządkowanie mapy strony. 

Strona placówki zbudowana jest z zasadniczych czterech modułów, są to: menu lewe, menu prawe, 
sekcja aktualności oraz wizytówka, znajdująca się w górnej części strony internetowej.

Z poziomu klawiatury użytkownik powinien mieć dostęp do wszystkich elementów znajdujących 
się na stronie głównej jednostki, a także jej podstron.

Multimedia w szczególności filmy i animacje znajdujące się na naszej stronie, powstałe po terminie
publikacji ustawy mają napisy w języku polskim (nie dotyczy tylko materiałów opublikowanych 
przed datą 4 kwietnia 2019 roku).

W niedalekiej przyszłości będziemy stosować audiodeskrypcję w filmach publikowanych przez 
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie. Filmy takie będą miały zatem dwie wersje: pierwszą z 
nich będzie wersja z audiodeskrypcją, druga z napisami w języku polskim, którą można włączyć 
bądź wyłączyć z poziomu panelu wideo. 

W pełnym użytkowaniu serwisu może przeszkodzić:
 
1. Brak opisów alternatywnych czy tytułów dla części zdjęć, fotografii czy innych materiałów 
obrazowych.

2. Brak mapy serwisu. Proponujemy zastępcze wykorzystanie funkcji wyszukiwania ręcznego na 
stronie. Funkcja taka znajduje się w najwyższym bloku w prawym menu (po prawej stronie).

3. Dane archiwalne (szczególnie opublikowane przed 4 kwietnia 2019 roku) nie spełniają 
wymogów przyjętej ustawy. W przypadku multimediów np. filmów archiwizujących działalność 
placówki -  większość z nich nie posiada napisów a żaden z nich nie zawiera tłumacza języka 
migowego czy też audiodeskrypcji. 
Jednak mimo wszystko administratorzy serwisu dokładają wszelkich starań na zapewnienie pełnej 
bądź częściowej dostępności matriałów cyfrowych na zarządzanych przez siebie stronach 
internetowych także o ile jest to możliwe w materiałach przeszłych ze szczególnym 
uwzględnieniem takich materiałów.

4. Brak uwzględnienia kontrastu czy istnieją takie zestawienia kolorystyczne, które przeszkodzić 
mogą w użytkowaniu osobie nie odróżniającej kolorów w sposób prawidłowy.

http://www.mdk2.lublin.pl/


5. Specyficzne materiały wizualne mogą być w całości niedostępne dla użytkownika z 
niepełnosprawnością wzrokową (np. dane techniczne, wykresy graficzne, nieposiadające opisów 
dodatkowych).
 
6. Mogą istnieć błędy w samym kodzie HTML i CSS.

SERWISY ZEWNĘTRZNE

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie zapewnia kontakt za pośrednictwem kanałów 
społecznościowych. Są to kanał w serwisie YouTube.com pod nazwą: MDK2 w Lublinie – Galeria
Po 111 Schodach.

A także fanpage w serwisie Facebook.com o nazwie: MDK2 w Lublinie – Galeria Po 111 
Schodach. Strona placówki na facebooku posiada aplikację Messenger, dzięki temu użytkownik 
może nawiązać bezpośredni kontakt z pracownikiem Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w 
Lublinie w sposób wirtualny. 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie zapewnia też wirtualną wycieczkę po placówce.

Wszelkie problemy wynikające z braku możliwości pełnego funkcjonowania z naszego serwisu 
internetowego prosimy sygnalizować, zgłaszać do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego,
telefonu czy spotkania. Prosimy także o wyrozumiałość i cierpliwość użytkowników w czasie 
dostosowywania strony internetowej do nowego rozporządzenia.

Deklaracja została sporządzona w wyniku samooceny jednostki Młodzieżowego Domu Kultury nr 2
w Lublinie. 

KONTAKT

Telefon: +48 (81) 53-208-53
Sekretariat: poczta@mdk2.lublin.eu

Pomoc techniczna: kjerzyk@mdk2.lublin.eu

https://www.youtube.com/channel/UCZ7tUqltN9Z09pLUmvj6rJQ
https://www.youtube.com/channel/UCZ7tUqltN9Z09pLUmvj6rJQ
http://www.mdk2.lublin.pl/Wirtualne_Galerie_MDK2/Wirtualne_Galerie_MDK2.htm
https://www.facebook.com/MDK2-w-Lublinie-Galeria-Po-111-Schodach-1772316856385265/
https://www.facebook.com/MDK2-w-Lublinie-Galeria-Po-111-Schodach-1772316856385265/

