Deklaracja dostępności serwisu internetowego Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Mechaniki Precyzyjnej.
Wstęp Deklaracji
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony serwisu internetowego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
– imp.lukasiewicz.gov.pl
Data publikacji strony internetowej: 2017-02-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-14.
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo,
część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia:
1.

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14. 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
kontaktową jest Pani Beata Dąbrowska, beata.dabrowska@imp.lukasiewicz.gov.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 22 56 02 523. Tą samą
drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać
żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego
cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno
zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi
oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej
sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin
ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności 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 możne złożyć skargę w sprawie zapewniana
dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika
Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Poniższy opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności
oraz udogodnień. Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec
zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego
Transportu Publicznego.
Budynek: Sieć
ul. Duchnicka 3
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Sposób Dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Powązkowskiej i ulicy Duchnickiej. Dojścia
piesze do budynku znajdują się od ulicy Powązkowskiej i od ulicy Duchnickiej. Przejścia
dla pieszych od ul. Powązkowskiej posiadają sygnalizację dźwiękową, przejście dla
pieszych od ul. Duchnickiej nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych
przy ul. Powązkowskiej po jednej stronie posiada wydzielony pasa dla rowerzystów. Na
trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Powązkowskiej występują schody.
Najbliższa stacja PKP „Warszawa Powązki” znajduje się w odległości do ok. 200 m od
budynku głównego. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych,
podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 300m od budynku głównego.
Przystanek autobusowy nosi nazwę „PKP Powązki”: (kierunek: Dw. Zachodni 01– Metro
Młociny 03: Nr 103; Chomiczówka 06 – Wilanów 05: Nr 180; CH Arkadia 01 – pl.
Wilsona 08: Nr 321.
Najbliższe przystanki tramwajowe:
•
•
•

w odległości 1 km „Powązkowska 03” (kierunek: Piaski 04 – Dw. Wschodni 02: Nr
28; Annopol 03 – Banacha 04: Nr 1; Metro Marymont 04 –Koło 01: Nr 27; Piaski
04 – Wiatraczna 12: Nr 22)
w odległości 1,3 km Rondo „Radosława” (kierunek: Kielecka 01- Metro Młociny 15:
Nr 33; PKP Służewiec 12 – Żerań Wschodni 03: Nr 41; Wyścigi 05 – Nowe
Bemowo 06: Nr 35; Tarchomin Kościelny 02 – PKP Służewiec 12: Nr 17).
w odległości 1,1 km Plac Grunwaldzki 08 (kierunek: Piaski 04 – Dw. Wschodni 02:
Nr 28; Kielecka 01- Metro Młociny 15: Nr 33; Piaski 04 – Wiatraczna 12: Nr 22;
Nowe Benmowo 06 – Wyścigi 05: Nr 33).

Przed budynkiem Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej nie ma
wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

2.

Wejście do budynku i obsługa Klientów

Do budynku głównego prowadzi jedno wejście od strony ul. Duchnickiej. Wejście do
Instytutu jest oznakowane tablicą znajdującą się na ścianie frontowej budynku po prawej

stronie. Wejście wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe i nie jest dostępne dla osób
poruszających się na wózku inwalidzkim (próg). Do recepcji prowadzą: schody (5) bez
podjazdu dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego
dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu
do tłumacza języka migowego. Wejście jest zabezpieczone kontrolą strefy dostępu.
W budynku są windy. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze
i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1 oraz 2. W budynku nie ma toalety
dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść
z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie
Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących. W budynku nie ma wyznaczonego pokoju dla matki z dzieckiem, który
wyposażony jest w krzesło, fotel, stolik i blat do przewijania dziecka. Brak windy
do celów ewakuacyjnych.
Kontakt: Beata Dąbrowska, e-mail: beata.dabrowska@imp.lukasiewicz.gov.pl, pok. 83,
ul. Duchnicka 3.

