
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 
 
Związek Stowarzyszeń “Kongres Ruchów Miejskich” 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. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: 
https://kongresruchowmiejskich.pl. 
 
Status pod względem zgodności 

Niniejsza strona jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności:  

• niektóre obrazy nie posiadają atrybutu "alt", 
• niektóre linki nie posiadają atrybutu "tytuł". 

  
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 

Niniejsze oświadczenie sporządzono w dniu 1.09.2021 r. na podstawie samooceny 
przeprowadzonej przez podmiot. 
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 13.01.2022 r. 
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Każdy ma prawo zgłosić uwagi lub żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej 
elementu, a także złożyć wniosek o udostępnienie niedostępnej informacji w alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać: 
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w 

formie alternatywnej informacji niedostępnej. 
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeśli w tym 

terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest 
możliwe, powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  
Osobą kontaktową jest: Marta Jaskulska, adres e-mail: kongres.miejski@gmail.com.  
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania 

zapewnienia dostępności. 
 
Postępowanie odwoławcze 

W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek można złożyć skargę 
do Prezydenta Miasta Poznania - adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, adres e-mail: 
prezydent@um.poznan.pl, telefon: 61 646 33 44.  

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw 
Obywatelskich. 
 
Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna 

Siedziba Związku Stowarzyszeń „Kongres Ruchów Miejskich” jest adresem jedynie 
korespondencyjnym. Nie posiada biura obsługującego interesantów.  
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