Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki
Krakowskiej w Krakowie

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 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. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.wieik.pk.edu.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2010-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-02

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej.

•
•
•
•
•

zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne
cyfrowo w całości;
niektóre zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter
promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
elementy na stronach mają zbyt niski kontrast;
serwis nie posiada unikalnych tytułów stron;
brak skiplinków.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
•

włączony fokus – domyślne oznaczenie linka.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej http://www.wieik.pk.edu.pl/ można używać standardowych
skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
•
•

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-02

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
kontaktową jest Grzegorz Nowakowski, e-mail: gnowakowski@pk.edu.pl, tel. 12 6282606. Tą
samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz
składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo
wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu
alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący
żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw
Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Siedziba Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej w Krakowie
przy ul. Warszawskiej 24 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019
r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej:
1. Wejścia na teren Wydziału zaprojektowano od głównego dziedzińca. Istnieje jedno
wejście główne (niedostosowane dla osób niepełnosprawnych) prowadzące
bezpośrednio do budynku dostępne dla studentów, pracowników naukowodydaktycznych i pracowników administracji i obsługi.
2. Na wydziale istnieje 5 kondygnacji: piwnica, parter, pierwsze piętro, drugie piętro,
trzecie piętro, czwarte piętro , do których prowadzą schody , bez dostosowania dla
osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda niedostosowana dla osób
niepełnosprawnych ( został wykonany projekt windy z dostosowaniem dla osób
niepełnosprawnych, jej realizacja przewidziana jest w 2022 roku)
3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy
– udzielane jest na portierni ( przez pracownika) przy wejściu głównym,
4. Na Wydziale dostępne są sale dydaktyczne z dostosowaniem dla osób
niepełnosprawnych. W Sali A3 dostępna jest pętla indukcyjna.
5. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu
znajdują się klatki schodowe,
6. Do Wydział może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem,

7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać
z tłumacza języka migowego.
8. Na Wydziale planowany jest w roku 2021 remont sanitariatów z dostosowaniem dla
osób niepełnosprawnych.

