
 

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej 

inpap.p.lodz.pl 

Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej 
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma 
zastosowanie do strony internetowej Centrum Papiernictwa i Poligrafii inpap.p.lodz.pl   

Daty publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony internetowej: 2008. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.06.16 (Firma 
Nemonet) 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń 
wymienionych poniżej. 

Serwis internetowy Centrum Papiernictwa i Poligrafii, a także część treści na nim zamieszczonych 
powstały przed wejściem w życie powyższej ustawy. W związku z tym trwają prace nad 
uaktualnieniem strony oraz poprawą jej dostępności. 

Główne niezgodności i wyłączenia występują w zakresie: 

• brak części napisów alternatywnych, szczególnie na podstronie Nasi Partnerzy, 
• kolejność nagłówków na stronie, 
• możliwość pomijania bloków (skip linki), 
• mało kontrastowy tekst niektórych sekcji (rekompensuje to możliwość włączenia trybu 

wysokiego kontrastu), 
• niewystarczająca widoczność elementu, który jest w danym momencie wybrany za pomocą 

klawiatury (fokus), 
• niespójność wersji polskojęzycznej i anglojęzycznej strony (w większości teksty nie są 

przetłumaczone). 

Strona jest sukcesywnie dostosowywana do nowych wymagań. 

Data sporządzenia Deklaracji 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej 
skrótów klawiszowych 



Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami 
asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z nami telefonicznie 
lub mailowo. 

Kontakt do jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie strony 

Centrum Papiernictwa i Poligrafii 
Ul. Wólczańska 221, pokój 105, 
 93-005 Łódź 
Kontakt telefoniczny: 42 631-38-03 
E-mail: cpp@adm.p.lodz.pl 

Osoba odpowiedzialna za realizację spraw w zakresie dostępności cyfrowej 

Paweł Pełczyński 

E-mail: pawel.pelczynski@p.lodz.pl 

Kontakt w sprawie uzyskania wsparcia organizacyjnego lub edukacyjnego 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej 

Kontakt telefoniczny: (42) 631 28 87 
E-mail: bon@adm.p.lodz.pl 

Informacje na temat procedury 

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. 
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Informacje o sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dostępne są na dedykowanej 
stronie internetowej - www.rpo.gov.pl/content/kontakt 

Dostępność architektoniczna 

Centrum Papiernictwa i Poligrafii, ul. Wólczańska 221,  93-005 Łódź 

Wejście główne znajduje się na wysokim parterze, do budynku prowadzą szerokie schody. Wejście 
główne nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Duże 
drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.  

W samym budynku nie występują utrudnienia architektoniczne. Jest 7 pięter, ale działają dwie windy 
dostępne z poziomu 0 (wysoki parter). Z tego poziomu można dostać się do wszystkich obszarów w 
budynku B17 przy pomocy ww. wind. 

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się z boku budynku B17 (od strony Biblioteki PŁ). Jest 
na poziomie gruntu (parter) i dalej znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową, która 
pozwala dostać się na poziom 0 (wysoki parter). Drzwi boczne nie otwierają się automatycznie. W 
budynku znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych (poziom 0), do której można 
dostać się przy użyciu ww. windy. 

 Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne. 

Na drzwiach wejściowych widnieje informacja, że na teren budynku można wejść z psem asystującym 
oraz psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani informacji głosowych. 

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego 
(PJM), jednak potrzebę taką należy zgłosić z minimum tygodniowym wyprzedzeniem do Biura ds. 
Osób Niepełnosprawnych PŁ. 
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