Deklaracja dostępności Serwisu Centrum Kultury Filmowej
im. Andrzeja Wajdy w Warszawie

Podmiot: Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Warszawie (CKF)
Dostępność architektoniczna:
Aleje Ujazdowskie 20
Parking: Nie mamy parkingu. Siedziba CKF mieści się w centrum Warszawy i nie ma możliwości
zapewnienia własnego parkingu. W pobliżu są dostępne publiczne miejsca parkingowe, w tym miejsca
parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
znajduje się w odległości 10 metrów od wejścia głównego. Publiczne miejsca parkingowe są odpłatne
zgodnie z taryfikatorem m. st. Warszawy. Z miejsc parkingowych do siedziby CKF prowadzą publiczne
chodniki.

Pies asystujący: do siedziby CKF zapraszamy z psem asystującym. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.
Wejście do budynku: wejście do siedziby CKF jest dostępne bezpośrednio z chodnika publicznego
na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać do CKF na wózku. Drzwi otwierają się na zewnątrz.
Drzwi są przezroczyste. W godzinach otwarcia można poprosić osoby z CKF o asystę pod numerem
telefonu +48 518 640 875.
Ciągi poziome: Przestrzeń za wejściem obejmuje obszar korytarzyka z wieszakiem na ubrania
spełniający funkcję mini-szatni, z którego bezpośrednio przechodzi się do obszaru użytkowego.
Pomiędzy przestrzenią mini-szatni, a obszarem użytkowym nie ma żadnych przeszkód typu schody,
drzwi. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym piętrze, część pomieszczeń znajduje się na
podwyższeniu, do którego prowadzą schody. Dostępna jest na żądanie u pracownika Centrum,
platforma. Schody są kontrastowo oznaczone. Dostęp do toalety jest w przestrzeni podwyższonej.
Ciągi pionowe: wszystkie pomieszczenia dostępne są na jednym poziomie, nie ma windy.

Opis przestrzeni: W części znajdującej się na poziomie gruntu, możliwe jest swobodne podejście dla
osób z niepełnosprawnościami ruchowymi lub podjechanie na wózku. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha
i spokojna, jest dobrze oświetlona.
Proszę zwrócić uwagę na ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż Al. Ujazdowskich. Przejście dla pieszych
przed siedzibą CKF jest dobrze oznakowane znakami poziomymi i pionowymi, jednak przejście nie
jest oznakowane sygnalizacją świetlną.

Oświadczenie sporządzono / zaktualizowano dnia: 1.03.2022 r.

ul. Szpitalna 5 lok. 18
Parking: Nie mamy parkingu. Siedziba CKF mieści się w centrum Warszawy i nie ma możliwości
zapewnienia własnego parkingu. W pobliżu są dostępne publiczne miejsca parkingowe, w tym miejsca
parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
znajduje
się
w
odległości
120
metrów
od
wejścia
głównego
w
pobliżu
ul. W. Górskiego 9. Publiczne miejsca parkingowe są odpłatne zgodnie z taryfikatorem m. st.
Warszawy. Z miejsc parkingowych do siedziby CKF prowadzą publiczne chodniki.

Pies asystujący: do siedziby CKF zapraszamy z psem asystującym. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.
Wejście do budynku: wejście do siedziby CKF jest dostępne wewnątrz dziedzińca, III klatka
schodowa. Do drzwi budynku prowadzi chodnik publiczny na poziomie gruntu. Drzwi otwierają się na
zewnątrz. Drzwi do budynku są przeszklone. Budynek jest wyposażony w windę, natomiast przed
wejściem do windy znajdują się stopnie. Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością. Lokal znajduje
się na 3 piętrze. Drzwi do biur nie są przeszklone i otwierają się do wewnątrz. W godzinach otwarcia
można poprosić osoby z CKF o asystę pod numerem telefonu +48 518 640 875.
Ciągi poziome: Przestrzeń za wejściem obejmuje obszar korytarzyka z wieszakiem na ubrania
spełniający funkcję mini-szatni, z którego bezpośrednio przechodzi się do obszaru użytkowego.
Pomiędzy przestrzenią mini-szatni, a obszarem użytkowym nie ma żadnych przeszkód typu schody,
drzwi. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym piętrze. Dostęp do toalety jest na tym samym
poziomie.
Ciągi pionowe: wszystkie pomieszczenia dostępne są na jednym poziomie, nie ma windy.
Opis przestrzeni: W części znajdującej się na III piętrze, możliwe jest swobodne podejście dla osób z
niepełnosprawnościami ruchowymi lub podjechanie na wózku. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i
spokojna, jest dobrze oświetlona.
Oświadczenie sporządzono / zaktualizowano dnia: 1.03.2022 r.

Strona www (Serwis): https://ckf.waw.pl
Status pod względem zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: częściowa zgodność.

Niespełnione wymagania:
1. niektóre filmy i materiały multimedialne nie posiadają napisów alternatywnych;
2. niektóre materiały nie posiadają możliwości automatycznego odsłuchu.
Powody braku spełnienia wymagań: Poprawienie dostępności prowadziłoby do nadmiernego
obciążenia podmiotu publicznego:
Zapewnienie alternatywnych sposobów dostępności dla wszystkich materiałów zawartych w Serwisie
prowadziłoby do poniesienia nadmiernych kosztów, których Serwis finansowany ze środków
publicznych nie posiada. Na koszty składają się nie tylko koszty dokonania transkrypcji / nagrania wersji
audio, ale także kwestie związane z prawami własności intelektualnej.
W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi potrzebę dostępu alternatywnego materiału, który takowego
dostępu nie zapewnia bezpośrednio w Serwisie, CKF podejmie odpowiednie działania w celu
niezwłocznego dostarczenia dostępu alternatywnego po otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia
zapotrzebowania.
Skróty dostępności: w Serwisie można używać standardowych skrótów klawiaturowych
Informacje zwrotne i dane kontaktowe: w sprawach związanych z dostępnością Serwisu należy
kontaktować się pod nr tel. +48 518 640 875 lub pod adresem e-mail: ckf@ckf.waw.pl
Opis 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.

Data sporządzenia deklaracji: 1 marca 2022 r.
Metoda oceny dostępności: samoocena podmiotu publicznego

