
Deklaracja dostępności 

Dane podmiotu i strony: 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zobowiązuje się 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 portalu internetowego Narodowego Instytutu 

Fryderyka Chopina opublikowanego pod adresem https://www.trademarkchopin.com/. 

Data publikacji strony internetowej: październik 2021 roku. Data ostatniej istotnej 

aktualizacji:  kwiecień 2022 roku. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu 

niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

1) Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć, grafik i łączy graficznych. 

2) Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów; 

3) Niektóre elementy stron posiadają zbyt mały kontrast. 

Dostępność architektoniczna: 

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli 

Żelazowa Wola 15, 96 - 503 Sochaczew 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: 

1.1 wejście zapewniające swobodny dostęp do budynku przez osoby 

niepełnosprawne, przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych, 

dobrze oświetlone; 

1.2 drzwi wejściowe o szerokości 147 cm, szklane oznaczone kontrastowo; 

1.3 drzwi i przejścia bez progów; 



1.4 osoby poruszające się na wózkach mogą skorzystać z wejścia furtką 

w zabytkowej Bramie Głównej po zgłoszeniu takiej potrzeby obsłudze 

Muzeum; 

1.5 w pobliżu wejścia głównego można skorzystać z pomocy ochrony i obsługi 

recepcyjnej. 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: 

2.1 korytarze dostępne i szerokie, brak utrudnień architektonicznych. Schody 

proste, z podestami i poręczami; 

2.2 na terenie Muzeum znajdują się trzy toalety dla osób niepełnosprawnych 

(pawilon recepcyjny „Preludium”, pawilon „Etiuda” oraz budynek 

znajdujący się w parku, po północnej stronie parku w odległości 

sześćdziesięciu metrów od Domu Urodzenia Chopina). 

3. Opis dostosowań: 

3.1 muzeum wyposażone jest w dwa wózki dla osób dorosłych, które znajdują 

się przy wejściu do pawilonu recepcyjnego „Preludium”; 

3.2 na terenie parku znajduje  się ok. półtora kilometra ścieżek dostosowanych 

dla osób poruszających się na wózkach. Ścieżki zaznaczone są na mapie 

znajdującej się w parku przy wejściu oraz  w informatorach; 

3.3 w budynku znajdują się tablice informacyjne oraz drogowskazy; 

3.4 w budynku znajdują się wskazówki w języku symbolicznym; 

3.5 istnieje możliwość uzyskania pomocy przy zwiedzaniu dla osób 

niepełnosprawnych. Potrzebę tego rodzaju należy zgłosić w Kasach 

biletowych lub Informacji Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku 

w Żelazowej Woli lub telefonicznie (+ 48 46 863 33 00) lub drogą 

mailową: zelazowawola@nifc.pl. 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych 

wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: 

4.1 parking znajduje się w odległości dziewięćdziesięciu metrów od Muzeum. 

Na parkingu zostały wyznaczone 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. 

Aby dotrzeć z parkingu do wejścia głównego należy skorzystać z przejścia 

dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Następnie trzeba pokonać wysoki 

krawężnik, ale już przed samym wejściem głównym krawężnik jest ścięty 

tworząc podjazd. 
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5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych 

uzasadnionych ograniczeniach: 

5.1 możliwość wejścia z psem asystującym. 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego 

na miejscu: 

6.1 brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Muzeum Fryderyka Chopina (Zamek Ostrogskich) 

ul. Okólnik 1, 00-368 Warszawa 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: 

1.1 drzwi wejściowe do Kas Muzeum znajdują się przy ul. Tamka. Na trzech 

stopniach przed drzwiami wejściowymi znajduje się rampa o szerokości 

siedemdziesięciu czterech centymetrów. Drzwi są szerokie i dobrze 

oświetlone; 

1.2 do głównego wejścia Muzeum prowadzi kilka odcinków schodów ze 

spocznikami międzypiętrowymi; 

1.3 wejście dla osób poruszających się na wózkach oraz osób mających 

problem z poruszaniem się po schodach znajduje się od ulicy Tamka. Taką 

potrzebę można zgłosić pracownikowi kas podczas kupowania biletu 

stacjonarnie lub telefonicznie przed wizytą; 

1.4 po wejściu do budynku wejściem głównym można uzyskać pomoc obsługi 

- animatorów lub ochrony. 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: 

2.1 budynek wyposażony jest w windę; 

2.2 na dwóch odcinkach schodów na poziomie -1 zainstalowane zostały 

platformy przy-schodowe obsługiwane przez pracownika ochrony; 

2.3 stopnie schodów w Muzeum zostały oznaczone kontrastowo; 

2.4 część poziomu 0 nie jest przystosowana dla osób poruszających się 

na wózkach (Sala Warszawa); 

2.5 sala wystaw czasowych, znajdująca się na poziomie -2, jest niedostępna dla 

osób poruszających się na wózku inwalidzkim ze względu na występujące 

w przestrzeni strome stopnie i brak platformy. 



3. Opis dostosowań: 

3.1 Muzeum wyposażone jest w dwa wózki inwalidzkie dla osób 

dorosłych, jeden znajduje się w kasach Muzeum, drugi w szatni 

Muzeum na poziomie -1; 

3.2 w Muzeum mieszczą się dwie toalety dla osób 

z niepełnosprawnościami, na poziomach (0) i (-1). Szerokość drzwi 

wejściowych – 90 cm; 

3.3 w budynku znajdują się wskazówki symboliczne oraz informacje 

w postaci wideo-tekstu. 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych 

wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: 

4.1 Muzeum nie posiada parkingu, istnieje możliwość korzystania z 

okolicznych miejskich miejsc parkingowych. 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych 

ograniczeniach: 

5.1 Istnieje możliwość zwiedzania Muzeum z psem asystującym. 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: 

6.1 Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Siedziba Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Centrum Chopinowskie 

ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: 

1.1 do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście od ulicy Tamka prowadzi na 

poziom 0, wejście od ulicy Ordynackiej – na poziom (+2); 

1.2 wejścia są oświetlone i dobrze oznaczone; 

1.3 wejście od ulicy Ordynackiej jest dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych, ze względu na dziesięciocentymetrowy stopień 

zalecana jest pomoc osoby asystującej; 

1.4 przy wejściu można skorzystać z pomocy ochrony. 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: 

2.1 budynek wyposażony jest w windę oraz schody oznaczone kontrastowo. 

3. Opis dostosowań: 



3.1 w budynku znajduje się jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, na 

poziomie (-1). Szerokość drzwi wejściowych – 90 cm; 

3.2 w budynku znajdują się wskazówki symboliczne. 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych 

wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: 

4.1 Centrum Chopinowskie nie posiada parkingu, możliwość korzystania 

z okolicznych miejskich miejsc parkingowych. 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych 

uzasadnionych ograniczeniach: 

5.1 możliwość wejścia z psem asystującym. 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na 

miejscu: 

6.1 brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Data sporządzenia deklaracji: 

20 kwietna 2021 roku 

Przygotowanie deklaracji: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny 

ze wsparciem programu Utilitia oraz na podstawie opinii firmy LepszyWeb.pl. 

Informacje kontaktowe: 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 

kontaktową jest Bartosz Czapski, e-mail: bczapski@nifc.pl. Kontaktować można się także 

dzwoniąc na numer telefonu (22) 44 16 198. Tą samą drogą można składać wnioski o 

udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Powiadomienie o braku dostępności cyfrowej: 

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 
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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 siedmiu 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 może złożyć skargę w sprawie zapewniania 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. 

https://www.rpo.gov.pl/

