Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności serwisu Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej
Akademii Nauk.

Wstęp Deklaracji
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk 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 serwisu internetowego Instytutu
Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk
Data publikacji strony internetowej: 31.12.2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.05.2018 r.
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:
•
•
•

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
część plików pdf nie jest dostępnych cyfrowo,
część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia:
•
•
•

filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
pliki pdf niedostępne cyfrowo to najczęściej dokumenty biurowe dostępne dla
pracowników w Intranecie,
zdjęcia nie posiadające opisu alternatywnego mają charakter promocyjny i nie są
wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
2. wyróżnienie odnośników.
Oświadczenie sporządzono dnia: 26.02.2020 r. 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 Sylwia Mądro, adres poczty elektronicznej: stronawww@if-pan.krakow.pl 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, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji
itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową lub aplikację mobilną 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, aplikacji mobilnej lub
elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej
procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Lokalizacje Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:
• przy ul. Smętnej 12 - siedziba główna
• przy ul. Ojcowskiej 52
• przy ul. Radzikowskiego 176
Dostęp do budynku przy ul. Smętnej 12 realizowany jest przez wjazd bramą nr 1 oraz
przez wjazd główny (brama nr 2), a dla pieszych obowiązuje wejście furtką
zlokalizowaną obok bramy nr 2. Ze względu na charakter budynków (budynki stare,
zabytkowe) zlokalizowanych przy ul. Ojcowskiej 52 (zespół Pałacowy FischerówBenisów) oraz przy ul. Radzikowskiego 176 (dworek Rutkowskich) dostęp jest
ograniczony.
2. Przestrzenie komunikacyjne budynku głównego są wolne od barier poziomych i
pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja
pionowa – windy). Winda osobowa zlokalizowana przy wejściu do budynku głównego
Instytutu od strony południowej przystosowana jest do transportu osób
niepełnosprawnych.
3. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny
lub głosowy (tablice informacyjne, portier – bezpośredni punkt informacji), windy
wewnętrzne są wyposażone w przyciski z alfabetem Braill’a.
4. Dostęp do budynku głównego Instytutu, zlokalizowanego przy ul. Smętnej 12, dla osób
niepełnosprawnych jest zapewniony poprzez wjazd bramą nr 1, wydzielone i
oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (od strony południowej,
wzdłuż budynku „B”) oraz podnośnik dla osób niepełnosprawnych - dla pokonania
różnicy poziomów.
1.

W budynku wydzielone są węzły sanitarne na poziomie parteru i 2 piętra wyposażone
w pochwyty przy umywalce i muszli ustępowej.
5. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
(poinstruowani pracownicy portierni).
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

