
Strona 1

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Galeria Labirynt 20-052 ul.  Lublin ks. J. Popiełuszki 5

Numer identyfikacyjny REGON

00027650600000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
galeria@labirynt.com

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
agata.sztorc@labirynt.com

Telefon kontaktowy
814665920

Data
2021-03-25

Miejscowość
Lublin

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo

WOJ. LUBELSKIE

Powiat
Powiat m. Lublin

Gmina 
M. Lublin (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: 

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
3

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie 
komunikacyjne ?
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[ X ] NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub 
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych?

[ X ] NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa 
asystującego? 

[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość 
ewakuacji lub uratowania w inny sposób? 

[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Główna siedziba: Parking z kopertą. 2 wejścia do budynku, przy jednym pochylnia i schody. Budynek parterowy, w nim zmiany 
poziomów, zapewniono podjazdy, niektóre strome. Wszystkie drzwi rozwierane. Szklane drzwi oznaczone taśmą ostrzegawczą. 
Drzwi drewniane pomalowane na szaro – kontrast. Dostępna toaleta - dwa uchwyty obok toalety, alarm przyzywowy, szer. drzwi 
100 cm. Oznaczenia kierunkowe. 8 pętli indukcyjnych (1 stała, 1 okienkowa). Dostępne do użytku wózek i słuchawki 
wyciszające.

Labirynt Plaza: Parter, 1 sala z kasą, toaleta. Drzwi rozwierane. Przestrzeń bez zmian poziomów. Korytarz do toalety wąski.  W 
toalecie pole manewrowe 150 x 150 cm. Obok muszli znajdują się dwie poręcze. Pod umywalką znajduje się półpostument, 
który uniemożliwia wygodne ustawienie wózka obok umywalki. Brak systemu wzywania pomocy. 

Labirynt 2: Dwie sale: parter i -1. Drzwi rozwierane. Przestrzeń niedostępna dla os. poruszających się na wózkach. Wysoki próg 
i strome schody. Brak toalety.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada 
deklarację dostępności
Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności 

ID a11y-url www.labirynt.com

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
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ID a11y-data-sporzadzenie 2020-06-22

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada 
deklaracji dostępności
Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Deklaracja ma zastosowanie do strony internetowej www.labirynt.com założonej w 2010 r. Sporządzono ją 22.06.2020 na 
podstawie samooceny instytucji.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności: strona nie umożliwia zatrzymania pokazów slajdów i innych treści 
zmieniających się w czasie, do kilku elementów nie ma dostępu z poziomu klawiatury, struktura nagłówkowa strony posiada 
błędy, nie we wszystkich miejscach stosowany jest właściwy kontrast pomiędzy tłem a tekstem, w niektórych miejscach tekst 
występuje jako grafika, występują błędy kodu HTML i CSS i linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki bez 
ostrzeżenia, strona nie wykrywa automatycznie błędów w wyszukiwarce, nie wszystkie grafiki na stronie posiadają tekst 
alternatywny, materiały wideo - brak audiodeskrypcji, filmy w PJM bez napisów. 

Nowa strona jest w przygotowaniu.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych 
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości 
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów 
internetowych [ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub 
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] TAK
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W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od 
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka 
migowego: [ X ] powyżej 3 dni roboczych 

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] TAK

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle 
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? 

[ X ] TAK

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do 
obsługi osób słabosłyszących:

8

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 
1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej 
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: 
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze 
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba wniosków – ogółem:
3

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form: 
(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)
Zapewnienie wsparcia innej osoby na wniosek uczestników wydarzeń - 3 razy.

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? 

[ X ] TAK
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W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:
7

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Wsparcie zastosowano w przypadku organizacji wydarzeń, w których brały udział osoby niewidome - zarówno jako odbiorcy 
działań, jak i jako prowadzący wydarzenia. Osoby asystujące pomagały uczestnikom w dotarciu na miejsce i poruszaniu się w 
przestrzeni Galerii Labirynt oraz innych miejscach, w których odbywały się wydarzenia.

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w 
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? 

[ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:
128

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
W związku z pandemią i zasadami projektowania uniwersalnego wszystkie wydarzenia organizowane w Galerii Labirynt w 
formie online zawierały tłumaczenie na polski język migowy - 25 streamingów w mediach społecznościowych. 
Przygotowanie filmów w polskim języku migowym – 103.

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji 
funkcjonowania podmiotu? 

[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[ X ] NIE


