Deklaracja Dostępności
Deklaracja dostępności dla BIP Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Strona internetowa
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego jest zobowiązane 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 BIP Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-27 (data aktualizacji szablonu weryfikowanego pod
kontem WCAG2.1)

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej.
Treści niedostępne/niedostosowane
Brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce. Dotyczy przekierowań do
https://dziennikustaw.gov.pl/DU; https://www.bip.gov.pl/; https://www.monitorpolski.gov.pl/DU;
(2.4.4, A)
Nie wszystkie dane tekstowe zostały stworzone za pomocą narzędzi tekstowych innych niż znaczniki
tabel (1.3.1 oraz 1.3.2, A)
Brak mechanizmu autouzupełniania, praktycznie nie ma on zastosowania na opisywanej stronie
(1.3.5, A)
Nagłówki na stronie nie zawsze występują w pierwotnej kolejności, ten element jest ponownie
weryfikowany. Weryfikując strony, nagłówki przechodzą od h1,h2,h3 (1.3.1, A 2.4.6, AA)
Funkcje dostępne za pomocą gestu złożonego nie są jednocześnie dostępne za pomocą gestu
prostego (2.5.1, A)Atrybuty zarządzania zdarzeniami używane w kodzie strony nie koniecznie
posiadają swój ekwiwalent dla klawiatury i na odwrót (2.1.1, A)
Ramka fokusu nie jest usunięta za pomocą skryptu (2.1.1, 3.2.1, A 2.4.7, AA)
Wyświetlana w interfejsie etykieta jest częściowo nie zgodna z etykietą dostępną dla technologii
asystujących (2.5.3, A)
Komunikaty o stanie lub o błędach są częściowo dostępne dla technologii wspomagających bez
konieczności przemieszczania fokusa (4.1.3, A)

Niektóre elementy nietekstowe (pliki, obrazki) nie posiadają przypisanej poprawnie sformułowanej
alternatywy tekstowej (1.1.1, A)
Jednoznakowych skrótów klawiszowych nie można wyłączyć ani zamienić (2.1.4, A)

Dostępność architektoniczna
Dostępność architektoniczna biura Al. Rzeczypospolitej 1 02-972 Warszawa
Biuro Muzeum znajduje się na pierwszym piętrze w budynku ROBYG Business Center.
Wejście główne do budynku znajduje się przy Alei Rzeczypospolitej 1 od strony ul. Herbu Janina.
Na ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów,
uskoków itp.,
Budynek zapewnia dostęp do około 125 podziemnych miejsc parkingowych, w tym miejsca dla osób
niepełnosprawnych. W sąsiedztwie znajdzie się również 5-piętrowy parking naziemny, liczący ok. 600
miejsc postojowych.
W najbliższym sąsiedztwie budynku znajduje się wiele punktów handlowo-usługowych oraz
rozwinięta infrastruktura komunikacyjna, która zapewnia łatwy dojazd transportem publicznym,
rowerem i samochodem.
Dodatkową zaletą lokalizacji jest zaplanowana w okolicy trasa szybkiego ruchu S2.
Dojazd samochodem do Dworca Centralnego oraz do Międzynarodowego Portu Lotniczego im.
Fryderyka Chopina zajmuje ok. 20 minut.
W odległości ok. 550 metrów od wejścia głównego do budynku ROBYG Business Center znajduje się
przystanek ZTM – Branickiego 02, z którego odjeżdżają niskopodłogowe autobusy linii 217 oraz 522.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na każdym piętrze budynku znajdują się toalety dla interesantów, w tym toaleta przystosowana dla
osób niepełnosprawnych.
W budynku zastosowano najbardziej zaawansowane środki bezpieczeństwa – całodobowy
monitoring i ochronę, a także alarm, tryskacze, czujniki dymu i nowoczesne środki kontroli dostępu.
Korytarze w budynku są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z
niepełnosprawnością. Na piętra budynku można dostać się po schodach lub windą poruszającą się
pomiędzy wszystkimi poziomami.
Przeszklona fasada budynku gwarantuje kontakt z naturalnym światłem oraz z sąsiadującym
otoczeniem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i
słabowidzących.

Dostępność architektoniczna Ekspozycji Głównej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Adres: ul. Hlonda 1, 02-972 Warszawa
Ekspozycja Główna Muzeum znajduje się na 8 piętrze w budynku Świątyni Opatrzności Bożej ŚOB.
Wejście główne na Ekspozycję mieści się w pylonie 1 (północno-zachodni) budynku ŚOB. Wejście do
pylonu znajduje się od strony placu północnego budynku ŚOB. Na parterze znajdują się kasy, oraz
bramki wejściowe obrotowe (2 szt) + bramka uchylna dla inwalidów. Taki sam zestaw bramek
znajduje się na wyjściu.
W Muzeum znajduje się szatnia, oraz depozyt bagaży.
Na ciągach komunikacyjnych w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów,
uskoków itp.,
Obok budynku ŚOB znajduje się parking na ponad naziemnych 200 miejsc parkingowych, zarządzany
przez Centrum Opatrzności Bożej (COB). Na parkingu znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe
dla niepełnosprawnych. Wjazd na parking mieści się od strony ul. Hlonda, zaś wyjazd od strony ul.
Sejmu 4-letniego. Parking jest przystosowany do przyjmowania autokarów. Cennik i regulamin
parkingu znajduje się na stronie COB - https://www.centrumopatrznosci.pl/parkingi/.
W najbliższym sąsiedztwie budynku znajduje się wiele punktów handlowo-usługowych oraz
rozwinięta infrastruktura komunikacyjna, która zapewnia łatwy dojazd transportem publicznym,
rowerem i samochodem.
Dodatkową zaletą lokalizacji jest zaplanowana w okolicy trasa szybkiego ruchu S2.
Dojazd samochodem do Dworca Centralnego oraz do Międzynarodowego Portu Lotniczego im.
Fryderyka Chopina zajmuje ok. 20 minut.
W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego do Muzeum znajduje się przystanek ZTM –
Świątynia Opatrzności Bożej 01 (w kierunku Wilanowa) i Świątynia Opatrzności Bożej 02 (w kierunku
Centrum), z którego odjeżdżają niskopodłogowe autobusy linii 217 oraz 522.
W Muzeum na 8 piętrze (za bramkami) znajdują się toalety dla zwiedzających, w tym toaleta
przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
W budynku zastosowano najbardziej zaawansowane środki bezpieczeństwa – całodobowy
monitoring i ochronę, a także alarm, czujniki dymu, dźwiękowy system ostrzegania i nowoczesne
środki kontroli dostępu.
Korytarze w budynku są przystosowane do poruszania się osób z niepełnosprawnością. Na piętra
budynku można dostać się po schodach lub 4 windami osobowymi poruszającymi się pomiędzy
parterem i poziomem Ekspozycji.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i
słabowidzących.

Dostępność architektoniczna Oddział Muzeum Pl. Bankowy 1A
Oddział Mt 5,14 | Kolekcja mieści się przy pl. Bankowym 1a. Do budynku prowadzi jedno wejście
znajdujące się od ul. Elektoralnej. W budynku występują schody, brak wind.

Obecnie oddział nie jest udostępniany do zwiedzania. Przygotowywane jest jednak otwarcie wystawy
czasowej.
Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla gości. Dostępny jest parking miejski na pl. Bankowym
i przy ul. Elektoralnej. Przystanki komunikacji miejskiej (metro, tramwaje, autobusy) znajdują się w
odległości ok. 175 m od oddziału.
Nie ma możliwości zwiedzania z psami, chyba że jest to pies przewodnik.
Pracownicy nie znają języka migowego.
Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są parter oddziału. Ze względu na
historyczny charakter miejsca jeszcze nie zostały zlikwidowane wszystkie progi. Dlatego osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o przyjście do oddziału wraz z osobą
towarzyszącą.
W części pomieszczeń znajdują się krzesła i ławki, z których mogą skorzystać osoby potrzebujące
odpoczynku.
W oddziale nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Deklarację sporządzono na podstawie raportu dostępności przygotowanego przez dostawcę usługi:
www.nowybip.pl
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba kontaktowa: Dariusz Pizoń
E-mail: d.pizon@mt514.pl

Każdy ma prawo:

•
•
•

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
•
•
•

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w
formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia
żądania. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej
formie nie będzie możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy

realizacja żądania będzie możliwa, przy czym powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty
zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie 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 może tą samą drogą złożyć skargę
w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu
strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich.

