
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Muzeum Dulag 121 Samorządowa Instytucja Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność 

swoich stron internetowych 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: www.dulag121.pl oraz stron aplikacji 

internetowych: https://www.facebook.com/dulag121, https://twitter.com/121Dulag, 

https://www.youtube.com/channel/UCa_ug40ld_Fdgp3Nu6a5paw 

 

Stan dostępności 

Dostępność informacyjna 

Strony internetowe Muzeum Dulag 121 oraz jej podstrony poświęcone działalności 
poszczególnych działów instytucji są stronami informacyjnymi. Zawierają zbiór informacji o 
wydarzeniach mających miejsce w siedzibie Muzeum oraz poza nim, organizowanych 
spotkaniach, wystawach, publikacjach, spisane wspomnienia osób, ofertę edukacyjną. 
Strona www.dulag121.pl zawiera Listę Pamięci, wyszukiwarkę osób wraz z danymi, którzy 
przechodzili przez obóz przejściowy w Pruszkowie. 
 

Wygląd witryny www.dulag121.pl określają kaskadowe arkusze stylów CSS, jednak po 

prawej stronie zastosowano narzędzie dostępności, które umożliwia wyłączenie stylów CSS, 

powiększanie i pomniejszanie tekstu, włączenie wysokiego kontrastu lub kontrastu 

negatywnego, zastosowanie jasnego tła i zmianę czcionki. Na stronie internetowej można 

korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Wszystkie podkreślenia dla odsyłaczy 

hipertekstowych są umieszczone w wyświetlanych tekstach z zastosowaniem kontrastowego 

koloru. Strona zawiera również Mapę Strony pod adresem: http://dulag121.pl/sitemap.xml 

 

Stronę internetową www.dulag121.pl można również przeglądać na ekranach urządzeń 

mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Jej wygląd automatycznie dostosowuje moduły 

strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego. 

 

Strona internetowa www.dulag121.pl 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: 

● brak audiodeskrypcji dla wszystkich materiałów wideo i audio, 

● dokumenty pdf nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób 

niewidzących, 

● występuje brak opisów alternatywnych dla części zdjęć i grafik, 

● część tekstów napisana jest skomplikowanym językiem, nie posiada uproszczeń. 

 

Powyżej wymienione niezgodności będą korygowane w czasie bieżących prac nad stroną 

oraz podczas uzupełniania aktualnych treści, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w 

ramach ustawy o dostępności cyfrowej. 
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Dostępność architektoniczna 

Adres: Muzeum Dulag 121, ul. 3 Maja 8a, 05-800 Pruszków 

 

● Przed budynkiem brak jest miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób 

niepełnosprawnych. 

● Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub 

psem przewodnikiem. 

● Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku. 

● W budynku znajduje się podnośnik schodowy dla osób niepełnosprawnych 

umożliwiający zwiedzanie ekspozycji na pierwszym piętrze. Udźwig platformy wynosi 

300 kilogramów. 

● Oświetlenie ekspozycji muzealnej jest przytłumione, może stanowić utrudnienie dla 

osób z dysfunkcją wzroku. Jednak możliwe jest otrzymanie przez zwiedzających 

wydrukowanych tekstów z ekspozycji pisanych dużą czcionką. 

● W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu 

ani online. 

● W budynku nie jest zastosowana pętla indukcyjna. 

 

Informacje i dane kontaktowe 

W kwestiach dotyczących dostępności architektonicznej i informacyjnej prosimy o kontakt 

telefoniczny: (22) 758 86 63, kom: 696-591-295, lub mailowy: dulag@dulag121.pl. 

Muzeum Dulag 121 dołoży wszelkich starań, aby zrealizować prośby odnoszące się do 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych. 

  

Deklaracją sporządzono dnia 30 kwietnia 2021 roku. 
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