
Deklaracja dostępności 
Instytut Medycyny w Lublinie 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.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej:www.imw.lublin.pl 

Data pierwszej publikacji strony internetowej:2021.09.30 

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021.09.30 

Stan dostępności cyfrowej 
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Przygotowanie deklaracji dostępności 
Data sporządzenia deklaracji: 2021.09.30 

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny KPMG. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej 

prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Robert Chmura, adres poczty elektronicznej 

chmura.robert@imw.lublin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 

817184410. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz 

składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

W zgłoszeniu podaj: 

 swoje imię i nazwisko, 

 swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), 

 dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,  

 opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy. 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego 

otrzymania. 

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy 

termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w 

alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. 

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego 

zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. 



W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego 

dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Instytut Medycyny 

w Lublinie, na adres e-mail: imw@imw.lublin.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 817184410. Jeżeli 

nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do 

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

Dostępność architektoniczna 
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki zlokalizowany jest w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2, w 5 

osobnych budynkach z oddzielnymi wejściami. W IMW wdrożono System orientacji przestrzennej 

oparty o plan budynków z zaznaczeniem kluczowych obiektów. Plan ten jest umieszczony przy 

każdym wejściu do budynków, w odpowiedniej wersji (z zaznaczoną lokalizacją pacjenta, z 

zaznaczonymi wejściami do budynków, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową, oraz z 

oznaczonymi lokalizacjami wind).  Rozwiązanie to uzupełniają strzałki-kierunkowskazy umieszczone w 

ciągach komunikacyjnych. Na zewnątrz znajdują się oznaczenia kierunkowe do budynków z 

oznaczeniem wejść dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek A: Część dydaktyczno – szkoleniowa (parter), I i II piętro (remont do końca listopada 2021r.), 

IP Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych (parter), Klinika Leczenia Chorób Zakaźnych (III piętro) 

 Do budynku można wejść z trzech stron: od ul. Jaczewskiego, boczne wejście dla 

pracowników oraz uczestników szkoleń (tylko schodami), od ulicy Północnej przez 

Przychodnię (budynek A), głównie dla osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazd dla 

wózków), od parkingu wewnętrznego (wejście bez barier architektonicznych, dodatkowo 

można podjechać bezpośrednio pod wejście samochodem); osobne wejście do IP Kliniki 

Leczenia Chorób Zakaźnych również od parkingu wewnętrznego.  

 W budynku przy Izbie Przyjęć znajduje się winda dla pacjentów i pracowników Kliniki Leczenia 

Chorób Zakaźnych. 

 Korytarzem można przejść do budynku B (Przychodnia) oraz do budynku E (Administracja, 

Dyrekcja); na drzwiach wejściowych, oraz na drzwiach wewnętrznych w przejściach znajdują 

się taśmy dla osób niewidomych i słabo widzących. 

 Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych; w Klinice Leczenia Chorób 

Zakaźnych sale chorych z łazienkami i toaletami dostosowane dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  

 W budynku nie ma informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. 

 Przy wejściu głównym do budynku B (Przychodnia) po obu stronach znajdują się miejsca  

parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Można również podjechać 

bezpośrednio pod Izbę Przyjęć Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych. 

 Do budynku można wejść z psem asystującym; 

 Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu (pracownik Kliniki 

Rehabilitacji – logopeda).  

Budynek B: Przychodnia (parter) zakłady naukowe (I i II piętro)  
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 Do budynku można wejść z dwóch stron od ul. Północnej wejście główne od parkingu – 

schody oraz podjazd dla wózków, drugie wejście z tyłu budynku od parkingu wewnętrznego – 

schody oraz podjazd dla wózków.  

 Przychodnia znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia głównego znajduje 

się rejestracja (w przypadku pacjentów z niepełnosprawnościami rejestracja odbywa się w 

osobnym pomieszczeniu bezpośrednio przylegającym do rejestracji). Dostęp do gabinetów 

lekarskich jest bezpośrednio z korytarza, oznaczenia gabinetów uwzględniają potrzeby osób z 

niepełnosprawnością narządu wzroku -  tabliczki informacyjne przy drzwiach do gabinetów są 

w formie wizualnej i dotykowej. 

 W budynku znajduje się winda, korytarzem można przejść do budynku A i dalej do budynku 

E; na drzwiach wejściowych, oraz na drzwiach wewnętrznych w przejściach znajdują się 

taśmy dla osób niewidomych i słabo widzących. 

 Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. 

 W budynku nie ma informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. 

 Przy wejściu głównym po obu stronach znajdują się miejsca  parkingowe wyznaczone dla 

osób z niepełnosprawnościami. 

 Do budynku można wejść z psem asystującym. 

 Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu (pracownik Kliniki 

Rehabilitacji – logopeda).  

Budynek C: Szpital Kliniczny (I, II i III piętro) z Izbą Przyjęć (parter)  i pracowniami diagnostycznymi 

(parter, piętro -1)  

 Budynek znajduje się za budynkiem Przychodni, wokół budynku parking wewnętrzny. Do 

budynku można wejść z dwóch stron od Izby Przyjęć (wejście bez barier architektonicznych, 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych) naprzeciwko Izby Przyjęć Kliniki Leczenia 

Chorób Zakaźnych, oraz drugie wejście naprzeciwko wejścia do budynku Przychodni (jest to 

wejście ze schodami).  

 Na wszystkich piętrach znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 

przyjęcia pacjentów na Izbie Przyjęć znajdującej się blisko wejścia do budynku, na parterze 

zlokalizowane są również pracownie diagnostyczne (RTG, MMG i USG). 

 W budynku znajduje się winda, można się nią dostać zarówno na oddziały szpitalne jak i do 

pracowni diagnostycznej znajdującej się na kondygnacji -1. 

 W budynku nie ma informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. 

 Przy wejściach do budynku nie ma miejsc  parkingowych przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych, można natomiast podjechać bezpośrednio pod drzwi Izby Przyjęć z 

pacjentem. 

 Do budynku można wejść z psem asystującym. 

 Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu (pracownik Kliniki 

Rehabilitacji – logopeda).  

Budynek D: Ośrodek Rehabilitacji (parter i I piętro) 

 Do budynku można wejść od ul Północnej od strony parkingu wewnętrznego, wejście bez 

barier architektonicznych (brak schodów).  



 Bezpośrednio przy wejściu znajduje się rejestracja, naprzeciwko rejestracji znajdują się 

windy, a bezpośrednio za nimi szatnie z toaletami i łazienkami przystosowanymi dla osób 

niepełnosprawnych. Na I piętrze znajdują się gabinety fizjoterapeutyczne, na korytarzu 

znajdują się poręcze. 

 Na parterze i na I piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. 

 W budynku nie ma informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. 

 Przy wejściu do Ośrodka Rehabilitacji nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych. 

 Do budynku można wejść z psem asystującym. 

 Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu (pracownik Kliniki 

Rehabilitacji – logopeda).  

Budynek E: Dyrekcja, administracja (parter, poziom -1), aula – sala konferencyjna (I piętro)  

 Do budynku można wejść z dwóch stron od ul. Jaczewskiego, wejście główne ze schodami dla 

pracowników, interesantów, uczestników konferencji, wejście dla osób niepełnosprawnych 

możliwe jest przez budynek Przychodni  przy którym znajduje się podjazd dla wózków.  

 Na parterze i poziomie – 1 znajdują się pomieszczenia administracyjno – biurowe (Dyrekcja, 

Księgowość, Kadry, Dział IT, Dział Rozliczeń, Dział Zamówień i Zaopatrzenia). Na I piętrze 

znajduje się aula (sala konferencyjna). 

 W budynku znajduje się winda, na wprost wejścia głównego.  

 Na wszystkich poziomach (parter, I piętro, poziom -1) znajdują się toalety dla osób 

niepełnosprawnych. 

 W budynku nie ma informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. 

 Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

 Do budynku można wejść z psem asystującym. 

 Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu (pracownik Kliniki 

Rehabilitacji – logopeda).  

 


