
Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w 
sprawie dostępności 

Wstęp 

 
Polskie Laboratorium Antydopingowe (PLAD)  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 
internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności 
ma zastosowanie do strony internetowej PLAD (www.antydopinglab.pl). 
 
Data publikacji strony internetowej: 2019.08.02  
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2022.07.01 
 

Stan dostępności cyfrowej 

 
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. 
 
Niedostępne elementy i treści: 
 

1. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018r. nie są 
dostępne. 
Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz 
dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak 
powinniśmy je dostosować. 

2. Część odnośników na stronie odsyła do plików w formacie PDF. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dokumenty te były w pełni kompatybilne z technologiami 
asystującymi (takimi jak programy zamieniające tekst na mowę, czytniki ekranu). W 
przypadku odnalezienia w serwisie dokumentu sprawiającego problem, prosimy o kontakt 
na adres e-mail wskazany poniżej – postaramy się jak najszybciej usunąć usterkę. 

3. Część odnośników na stronie odsyła do plików w formacie RTF (formularze zamówienia). 
Dostępność tych dokumentów jest w pełni uzależniona od funkcjonalności oferowanych 
przez oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika do otwarcia i/lub edycji plików 
w tym formacie i pozostaje poza kontrolą PLAD. 

4. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty 
opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: 
◦ pochodzą z różnych źródeł, 
◦ posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są 

dla programistów i opisują schemat dokumentów, 
◦ opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, 
◦ opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

 

Przygotowanie deklaracji dostępności 

 

http://www.antydopinglab.pl/


Data sporządzenia deklaracji: 2022.07.01   
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 
 
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.02.23 
  
 
  
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 
Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności 
cyfrowej? Zgłoś to do Działu IT mailowo – admin@antydopinglab.pl lub telefonicznie – sekretariat 
PLAD +48 22 290 29 05 
 
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 14 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. 
 
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Ministra Zdrowia 
(ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa). Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane 
z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich. 
 

Dostępność architektoniczna 

Polskie Laboratorium Antydopingowe 

ul. Księcia Ziemowita 53 bud. 4 

03-885 Warszawa 

mailto:admin@antydopinglab.pl
https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt


 

Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od strony ul. Księcia Ziemowita (wejście A) a drugie od 

strony ul. Przecławskiej(wejście B).  

Dla gości przeznaczone jest wejście A. Wejście B umożliwia wejście do budynku dla osób 

poruszających się na wózku. 

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia A. 

Korytarze budynku pozwalają poruszać się na wózkach inwalidzkich, w budynku znajduje się winda. 


