
Deklaracja dostępności podstrony serwisu 

https://lsi.ncbr.gov.pl/rejestracja_ekspert.php 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) 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 podstrony serwisu 
internetowego https://lsi.ncbr.gov.pl/rejestracja_ekspert.php 
 
Data publikacji strony internetowej: 2020.10.17 
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.05.13 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych 

niezgodności lub wyłączeń: 

1. Mogą zdarzyć się elementy formularza, które nie mają poprawnie powiązanych 

etykiet z adekwatnymi elementami.   

2. Walidacja błędów niektórych elementów formularza może nie być poprawna. 

3. Mogą zdarzyć się pola wyboru daty nieobsługiwane za pomocą klawiatury 

4. Kontrast niektórych elementów może nie być poprawny. 

Oświadczenie sporządzono dnia 2022.01.10. Deklarację sporządzono na podstawie 
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą 
odpowiedzialną jest pani Dominika Bialik, adres poczty 
elektronicznej: eksperci.kontakt@ncbr.gov.pl , telefon: +48 22 25 66 732. Tą samą 
drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 
skargi na brak zapewnienia dostępności. 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać 
udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie 
niedostępnego cyfrowo dokumentu. 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 w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż 
w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny 
niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym 
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie 
jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do 
informacji. 

https://lsi.ncbr.gov.pl/rejestracja_ekspert.php
mailto:eksperci.kontakt@ncbr.gov.pl


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub 
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika 
Praw Obywatelskich. 

 Dostępność architektoniczna 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa 
Siedziba Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mieści się w siedmiopiętrowym 
biurowcu Roma Office Center przy ulicy Nowogrodzkiej 47a. Główne wejście znajduje 
się od ulicy Nowogrodzkiej, dodatkowe wejście jest zlokalizowane od ulicy św. 
Barbary. 

Przed budynkiem od stronu ulicy Nowogrodzkiej znajdują się płatne miejsca 
parkingowe, w strefie płatnego parkowania. W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do 
budynku znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe z przeznaczeniem dla osób 
niepełnosprawnych. Główne wejście składa się z drzwi obrotowych oraz dodatkowych 
drzwi uchylnych. Z boku wejścia drzwi uchylnych znajduje się domofon pozwalający 
na komunikację z ochroną budynku, która służy pomocą w dostępnie do holu 
głównego. 

Wejście do budynku znajduje się na tej samej płaszczyźnie co chodnik i nie wymaga 
używania schodów lub podjazdu. W holu głównym budynku znajduje się recepcja 
budynku oraz punkt informacyjny NCBR. Punkt informacyjny jest zlokalizowany na 
podniesieniu i wymaga skorzystania ze schodów lub rozkładanych (przez pracowników 
NCBR) ramp najazdowych. 

W holu głównym znajduje się toaleta oraz dostęp do 5 wind osobowych. 
Do skorzystania z windy wymagana jest pomoc ochrony budynku lub karta dostępu. 

W części usytuowanej od ul. Św. Barbary znajdują się dwie windy osobowe, podjazd 
dla osób niepełnosprawnych oraz stojak na rowery. Do skorzystania z windy 
wymagana jest pomoc ochrony budynku lub karta dostępu. 

W budynku obowiązuje kontrola dostępu za pomocą kart dostępu. 

Recepcja NCBR mieści się na 2 piętrze w bezpośrednim sąsiedztwie holu windowego. 

Na parterze budynku znajdują się 3 lokale gastronomiczne, bankomat. 
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się apteka, Teatr Muzyczny „Roma”. 
W odległości 93 metrów mieści się Urząd Pocztowy nr 81. 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W siedzibie NCBR, w znajdującym się na parterze Punkcie Informacyjnym, dostępna 
jest pętla indukcyjna. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub 
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 
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Na drugim piętrze przed wejściem na recepcje zamieszczone są w druku 
powiększonym informacje dla osób niepełnosprawnych. 

W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka 
migowego (PJM) online - usługa jest nieodpłatna, jednak chęć skorzystania z niej 
wymaga wcześniejszego zgłoszenia. 

Ponadto uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w celu 
umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności 
w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza: 

1. PJM (Polski język migowy), 
2. SJM (System językowo-migowy), 
3. SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych), 

  

aby skorzystać z usługi tłumacza (PJM, SJM, SKOGN), osoba uprawniona* powinna 
zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną 
wizytą. Szczegółowe informacje o środkach wspierających komunikowanie się 
z NCBR znajdują się w zakładce Praktyczne informacje dla osób niepełnosprawnych. 
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa 
Cyfryzacji poświęconej temu tematowi. 
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