
Deklaracja dostępności 
Fundacja Bente Kahan 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 fbk.org.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2018.01.10.  
Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022.01.31. 

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. 

• Pomimo starań redaktorów serwisu niektóre dokumenty opublikowane na 
stronie mogą być niedostępne, np. zostały umieszczone przed wejściem w 
życie ustawy lub nie mamy możliwości ingerencji w ich treść.  

• Ponadto niektóre treści są publikowane wraz z grafikami, które zawierają 
tekst (np. plakaty), ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej 
komunikacji.  

• Materiały multimedialne umieszczone przed 23 września 2020 roku mogą 
nie zawierać napisów dla osób głuchych.  

• Materiały opublikowane na stronie przed 23 września 2018 roku mogą nie 
być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania ich. Jeżeli 
potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o 
które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować. 

Przygotowanie deklaracji dostępności 
Data sporządzenia deklaracji: 2022.01.25.  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez 
podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów prosimy o kontakt z biurem Fundacji Bente Kahan:  



e-mail fbk@fbk.org.pl lub telefonicznie pod numerem +48 71 782 81 23. 

W Fundacji jest możliwość, by w przypadku osób, które nie korzystają z poczty 
elektronicznej,  informacje przesłać drogą pocztową.  

W zgłoszeniu proszę podać: 

• 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 zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny 
sposób. 

Jeżeli, pomimo naszych starań, działania te nie będą dla Ciebie zadowalające, 
możesz zgłosić je do  Rzecznika Praw Obywatelskich. 
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