
Deklaracja dostępności 

Deklaracja dostępności Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie 

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie 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 
dotyczące dostępności na stronie internetowej Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych                      
w Krośnie 

 Data publikacji strony internetowej: 2014-02-06 
 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona ZKPK w Krośnie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych z powodów nieprawidłowości wykazanych poniżej. 

Nieprawidłowości na stronie: 
- Brak nawigacyjnego menu podręcznego. 
- Brak tytułu strony. 
- Brak nazw linków. 
- Nieprawidłowe linki. 
- Powtarzalne linki do tych samych stron. 
- Nieprawidłowe tytuły obrazków. 
- Brak tekstów alternatywnych dla obrazków. 
- Brak odpowiednich nagłówków. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-30 
 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24 

Deklaracja została sporządzona na podstawie samooceny. 

Strona ZKPK w Krośnie ma opcję używana skrótów klawiszowych tzn.: 
Tab -przeskakiwanie między aktywnymi oknami/elementami na przód 
Shift+Tab - przeskakiwanie między aktywnymi oknami/elementami wstecz 
Enter –aktywowanie wybranego okna/elementu 
Strzałki kierunkowe – przewijanie ekranu zgodnie z wybranym kierunkiem 
Page Up - przewijanie o strona w górę 
Page Down – przewijanie o stronę dół 
Home -przewinięcie do początku strony 
End – przewinięcie do końca strony 
 
 
 

https://parkikrosno.pl/
https://parkikrosno.pl/


 
 
Dane kontaktowe  
(wnioski, uwagi, zażalenia) 
Grzegorz Cichy 
Adres email: gcichy@parkikrosno.pl 
Telefon : (13)4363187 w godz.  (7-15) 
 
Składając skargę, bądź wskazując inną (alternatywną) formę 
dostępności proszę wykazać: 
 -dane kontaktowe osoby zgłaszającej problem/prośbę, 
 -wskazanie alternatywnej- dogodnej formy dostępności 
cyfrowej, 
 -wskazanie problemu, którego dotyczy zażalenie. 
Odpowiedź na skargi, wnioski, zażalenia będą rozpatrywane                
w czasie siedmiu dni. W wypadku nie dostosowania się w/w 
terminie dotyczącym dostosowania się do osoby ze 
szczególnymi potrzebami, terminem ostatecznym są dwa 
miesiące.  Skargi z powodu nie przestrzegania terminów 
proszę kierować na adres: 
Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie 
Ul. Trakt Węgierski 8A 
38-450 Dukla 

Adres email: poczta@parkikrosno.pl 
Telefon: (13)43 631 87 
oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich 
 
Dostępność architektoniczna 
Budynek Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych                        
w Krośnie zlokalizowany jest w Dukli, ul. Trakt Węgierski 8A. 
Do siedziby ZKPK w Krośnie można dostać się autobusem, 
bądź samochodem osobowym.  

Przed siedzibą znajduje się parking. 

Do siedziby ZKPK w Krośnie prowadzi chodnik, z którego 
można dostać się bezpośrednio do budynku. Wejście 
zlokalizowane na tym samym poziomie, można wjechać 
wózkiem: inwalidzkim, dziecięcym oraz wejść z obszernym 
bagażem. 

Za wejściem głównym znajdują się drugie drzwi, które prowadzą do pomieszczenia na parterze, 
gdzie mogą zostać obsłużone osoby na wózku inwalidzkim, ponieważ w budynku zlokalizowane są 
tylko schody (oznakowane taśmą odblaskową). W siedzibie Zespołu nie ma windy, schodołazu, 
pętli indukcyjnej, oznaczeń alfabecie Braille’a, oraz informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń                            
w sposób co najmniej dotykowy czy głosowy. 
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