
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 

Związek Karaimów Polskich 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 stron internetowych w serwisach: 

www.karaimi.org 

www.mapamuzyczna.karaimi.org 

www.czasopisma.karaimi.org  

www.jazyszlar.karaimi.org  

 

Związek Karaimów Polskich 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 strony internetowej. 

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-26. 

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: strona jest aktualizowana na bieżąco. 

 

Status pod względem zgodności z ustawą o 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. 

 

• filmy nie posiadają napisów dla niesłyszących, 

• brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych, 

• po wyłączeniu przetwarzania CSS niektóre elementy strony nie utrzymują logicznej 

kolejności, 

• do zaznaczania treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem, 

• niektóre elementy interfejsu użytkownika mają kontrast mniejszy niż 3:1, 

• niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki, 

• brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu, 

• niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, 

• niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej 

klawiatury, 

http://www.karaimi.org/
http://www.mapamuzyczna.karaimi.org/
http://www.czasopisma.karaimi.org/
http://www.jazyszlar.karaimi.org/


• brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu, 

• brak mapy dojazdu do siedziby, czy mapy jednostek podległych, 

• brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i 

niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te 

podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku,  

• na stronie znajdują się dokumenty w formie skanów lub plików pdf 

 

Data sporządzenia Deklaracji dostępności: 2020-03-30. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

 

Dane kontaktowe: 

605239764 

info@karaimi.org 

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za 

pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez 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 7 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 możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności 

cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury 

można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Dostępność architektoniczna 

Związek Karaimów Polskich nie posiada obiektów ani budynków architektonicznych. 


