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Uniwersytet Warszawski zobowi?zuje si? zapewni? dost?pno?? swojej strony internetowej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. O?wiadczenie w sprawie dost?pn?ci ma zastosowanie do strony internetowej etnologia.uw.edu.pl [1]

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-04.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-18 .

Status zgodno?ci z ustaw? o dost?pno?ci cyfrowej
Strona internetowa jest cz??ciowo zgodna z ustaw? z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodno?ci lub wy??cze? wymienionych
poni?ej.

Kotwice (odno?niki w obr?bie strony)
Link do przeskoczenia do tre?ci strony istnieje ale jest uszkodzony.
Nag?ówki
Strony serwisu mog? zawiera? b??dne u?ycie znaczników nag?ówków.
Strony serwisu nie posiadaj? nag?ówka H1.
Pola formularzy
Pole wyszukiwania nie posiada etykiety tekstowej.
Obszary strony, tzw. landmarki
W serwisie wyst?puj? b??dy w definicjach obszarów tzw. landmarków.
Wyszukiwanie w serwisie
Wyniki wyszukiwania nie s? poprzedzone nag?ówkiem. Brak nag?ówka przed linkami porcjuj?cymi.
Mapa serwisu, zrozumia?o?? struktury serwisu, ?atwo?? odnajdywania informacji
Serwis nie posiada mapy stron. Brak nag?ówków przed nowymi tre?ciami na stronie.
Kontrasty i kolorystyka strony
Strona posiada elementy nie spe?niaj?ce wymogów kontrastu.
Widoczno?? fokusa klawiatury
Fokus przegl?darki, momentami niewidoczny
Slajdery
Serwis posiada slajdery bez mo?liwo?ci sterowania przy u?yciu klawiatury.
Responsywno?? (RWD)
Strona nie umo?liwia dynamicznego dopasowywania zawarto?ci do wielko?ci ekranu.
Dost?pno?? interfejsu u?ytkownika
Interfejs serwisu zawiera elementy trudne w obs?udze.
O?wiadczenie sporz?dzono dnia: 2020-09-24. Deklaracj? sporz?dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej
przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepe?nosprawnych UW [2].

Skróty klawiaturowe
Na stronie etnologia.uw.edu.pl [1] nie zastosowano ?adnych specjalnych skrótów klawiaturowych.
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Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osob? kontaktow? w sprawach zwi?zanych z dost?pno?ci? tej strony internetowej jest Magdalena Lejman. W
przypadku problemów z dost?pno?ci? strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: etnologia@uw.edu.pl [3],
telefon +48 22 55 316. T? sam? drog? mo?na sk?ada? wnioski o udost?pnienie informacji niedost?pnej oraz
sk?ada? ??dania zapewnienia dost?pno?ci.

Procedura wnioskowo-skargowa
Ka?dy ma prawo do wyst?pienia z ??daniem zapewnienia dost?pno?ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub jakiego? ich elementu. Mo?na tak?e za??da? udost?pnienia informacji za pomoc? alternatywnego
sposobu dost?pu, na przyk?ad przez odczytanie niedost?pnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawarto?ci filmu bez
audiodeskrypcji itp.
??danie powinno zawiera? dane osoby zg?aszaj?cej ??danie, wskazanie, o któr? stron? internetow? lub aplikacj?
mobiln? chodzi oraz sposób kontaktu. Je?eli osoba ??daj?ca zg?asza potrzeb? otrzymania informacji za pomoc?
alternatywnego sposobu dost?pu, powinna tak?e okre?li? dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizowa? ??danie niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w ci?gu 7 dni od dnia wyst?pienia z
??daniem. Je?eli dotrzymanie tego terminu nie jest mo?liwe, podmiot publiczny niezw?ocznie informuje o tym
wnosz?cego ??danie, kiedy realizacja ??dania b?dzie mo?liwa, przy czym termin ten nie mo?e by? d?u?szy ni? 2
miesi?ce od dnia wyst?pienia z ??daniem.
Je?eli zapewnienie dost?pno?ci cyfrowej nie jest mo?liwe, podmiot publiczny mo?e zaproponowa? alternatywny
sposób dost?pu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji ??dania zapewnienia
dost?pno?ci lub alternatywnego sposobu dost?pu do informacji, wnosz?cy ??danie mo?ne z?o?y? skarg? w
sprawie zapewniana dost?pno?ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,
lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wy?ej procedury mo?na tak?e z?o?y? wniosek do Rzecznika
Praw Obywatelskich.

Dost?pno?? architektoniczna
Pe?en wykaz budynków nale??cych do UW znajduje si? na stronie deklaracji dost?pno?ci UW [4].
Opis w przygotowaniu
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