Deklaracja dostępności
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach 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 podmiotowej strony internetowej http://bip.piw-siemiatycze.pl/.
Data publikacji strony internetowej: 2012-10-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-30.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Poprawienie dostępności strony internetowej niosłoby za sobą nadmierne obciążenie finansowe
podmiotu publicznego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklaracje sporządzono dnia: 2020-12-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Róża Dolińska.



E-mail: sekretariat@PIW-Siemiatycze.pl



Telefon: 85 6552160

Każdy ma prawo:


zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,



zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,



wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:


dane kontaktowe osoby zgłaszającej,



wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,



wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym
terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest
możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego
dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do
Rzecznika Praw Obywatelskich.
www.rpo.gov.pl
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Dostępność architektoniczna:
Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Siemiatyczach znajduje się na
parterze budynku, do którego prowadzą schody, przy których zamontowana jest poręcz. Brak jest
podjazdu dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do
piętra tylko poprzez klatkę schodową, budynek nie posiada windy ani platformy przy schodowej.
Mając na uwadze ograniczenia architektoniczne budynku dla niepełnosprawnych ruchomo, wszelkie
formalności urzędowe są przeprowadzane w sekretariacie na parterze. Na przeciwko wejścia do
budynku znajduje się informacja wizualna dotycząca umiejscowienia stanowisk pracy. Toalety nie
przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny
parking , bez wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, nie występują
problemy z zaparkowaniem samochodu.
W Inspektoracie brak urządzeń do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli
indukcyjnych. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma
oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób
niewidomych i słabowidzących.
Nie ma przeciwskazań do wstępu osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Interesanci mogą kontaktować się z pracownikiem urzędu w celu załatwienia spraw za pomocą faxu,
poczty elektronicznej. Jeżeli wystąpi potrzeba, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, pracownik
urzędu udzieli pomocy przy wejściu do budynku, bądź na piętro.

