
Deklaracja dostępności 
 
Deklaracja dostępności Stowarzyszenia Zakorzenieni w kulturze w Strzyżowie 
Stowarzyszenie Zakorzenieni w kulturze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony 
internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia 
Zakorzenieni w kulturze  http://zakorzenieniwkulturze.pl/.  
 
Data publikacji strony internetowej: 17.06.2017 r.  
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 21.03.2022 r. 
 
Status pod względem zgodności z ustawą 
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 
wyłączeń wymienionych poniżej. 
 
Treści niedostępne 

• 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, 
• są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku miejscach, co 

uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, 
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, 
• posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, 
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, 
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 
• część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w 

formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania 
tekstów (OCR). 

 
Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych 
w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie 
prawidłowego dodawania treści. 
 
Dostępność architektoniczna 
Nie dotyczy ze względu na brak stałej siedziby.  
Stowarzyszenie Zakorzenieni w kulturze posiada tylko siedzibę adresową przy ul. 
Przecławczyka 5 w Strzyżowie. W przypadku kontaktu osobistego dostosujemy warunki 
lokalowe do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. 
 
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego 
Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Stowarzyszenia Zakorzenieni w kulturze nie 
istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego podczas wydarzeń 
kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie. 
  

http://zakorzenieniwkulturze.pl/


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 
Deklarację sporządzono dnia: 22.03.2022 r. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 
 
Aplikacje mobilne 
Nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych. 
 
Skróty klawiaturowe 
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 
 
Skargi i odwołania 
 
Każdy ma prawo: 

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

 
Żądanie musi zawierać: 

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 
 
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym 
terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest 
możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  
e-mailowy: zakorzenieniwkulturze@gmail.com.  
Można się również kontaktować telefonicznie: 731 686 920. Tą samą drogą można składać 
wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia 
dostępności. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można 
złożyć skargę. 
 
Informacje dodatkowe 
Filmy z wydarzeń umieszczone na naszej stronie nie mają tłumaczenia na polski język migowy 
(PJM). Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są 
dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej. 
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Rędziniak. 
• E-mail: zakorzenieniwkulturze@gmail.com 
• Telefon: 731 686 920 
• Dane adresowe:  

Stowarzyszenie „Zakorzenieni w kulturze” 
ul. Przecławczyka 5 
38-100 Strzyżów 
skr. pocz. 14 


