
Deklaracja dostępności 

Instytut Paleobiologii PAN zobowiązuje się zapewnić dostępność 
strony http://www.paleo.pan.pl/pl/bip.html  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 BIP.

Dostępność strony internetowej BIP 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 13.12.2019 r. 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 BIP Instytutu Paleobiologii PAN 
prosimy o kontakt z sekretariatem w pokoju 155, adres poczty elektronicznej paleo@twarda.pan.pl 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 697 88 50. 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, na przykład druku brajlowskim lub w formie odczytu. 
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę 
internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji 
w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 

Żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie 
tego terminu nie jest możliwe, IP PAN niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania 
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie 
dostępności nie jest możliwe, IP PAN może zaproponować alternatywny sposób dostępu do 
informacji. 

W przypadku, gdy IP PAN odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub 
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu 
wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna Instytutu Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa 

Do budynku prowadzą wejścia od strony ul. Twardej oraz od podwórza ( wejście lub wjazd drogą 
wewnętrzną pomiędzy budynkami Twarda 51/55 i Chmielna 132/134). Po wejściu od ul. Twardej 
na parter prowadzą schody (6 stopni) bez podjazdu dla wózków. Przy wejściu od podwórza jest 
podjazd dla wózków. Brak naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku 
nie ma pętli indukcyjnych.



Recepcja znajduje się w głębi holu po prawej stronie, przy recepcji jest szatnia. W holu na parterze    
przy portierni usytuowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych (szerokie drzwi umożliwiające 
wjazd na wózku, wewnątrz możliwość swobodnego dostępu do urządzeń sanitarnych 
wyposażonych w uchwyty ułatwiające korzystanie z nich).

Przy portierni znajduje się przystanek windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych 
umożliwiającej dojazd na każdy poziom budynku ( szerokie drzwi umożliwiające wjazd na wózku, 
poręcze wewnątrz na wysokości przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
oznaczenia na tablicy sterującej mają dodatkowe opisy w języku brajla). Na poszczególnych 
piętrach w poziomych ciągach komunikacyjnych istnieje możliwość swobodnego przejazdu 
wózków inwalidzkich ( brak schodów, progów czy barier uniemożliwiających swobodne 
poruszanie).

Przed budynkiem od ul, Twardej są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, 
na parkingu wewnętrznym również są wydzielone i oznaczone miejsca dla niepełnosprawnych. Z 
parkingu wewnętrznego do budynku istnieje możliwość dotarcia podjazdem dla 
niepełnosprawnych, natomiast w budynku przy wejściu znajduje się całodobowa portiernia gdzie 
dyżurujący portierzy w miarę potrzeb mogą udzielić stosownej pomocy osobie niepełnosprawnej.




