
 

 

 

Deklaracja dostępności strony AIP PK 

 
 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej 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 www.aip.pk.edu.pl. 

Data publikacji strony internetowej: 2019.11.30.  

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2019.11.30 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. „Wirtualny 

spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo 

wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie  

o dostępności cyfrowej.  Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.15.  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot 

publiczny. Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów 

klawiaturowych. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? 

Skontaktuj się z nami!  

W zgłoszeniu podaj: 

 � adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść, 

 � swoje imię i nazwisko, 

 � swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail) 

 � informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. 

druk powiększony, informacja dźwiękowa), 

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia 

wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas. mailowo inkubator@pk.edu.pl  

lub telefonicznie - +48 12 374 37 61/63. 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 zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. 

 

Dostępność architektoniczna 

 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej, ul. J.Lea 114, 31-155 

Kraków. 

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. J.Lea.  

 2. Do obu wejść prowadzą schody.  

 3. W budynku nie ma platformy przyschodowej.  

 4. W budynku nie ma windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.  

 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub  

w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

 


