
Deklaracja dostepności serwisu Biuletyn 

Informacji Publicznej Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Leżajsku 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 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 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w 

Leżajsku. 

 Data publikacji strony internetowej: 2020-09-09 

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest cześciowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

 Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z 

takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie, 

 Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać 

narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie 

OnlineOCR – http://www.onlineocr.net/ W przypadku braku możliwości skorzystania 

z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na 

przeczytanie niedostępnego dokumentu. 

 Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Wyłączenia 

N/D 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25 

 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-25 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor ………. 

 E-mail: …………………………… 

 Telefon: ………………….. 

Każdy ma prawo: 

http://piw.bip.lezajsk.pl/
http://piw.bip.lezajsk.pl/


 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. 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do 

organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 

 Organ nadzorujący: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Leżajsku 

 Adres: ul. Plac Dworcowy 1;  37-300 Leżajsk 

 E-mail: lezajsk.piw@wetgiw.gov.pl 

 Telefon: 172420890   

  Fax: 172426414 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Leżajsku –znajduje się w jednym budynku, w którym 

możliwe jest załatwianie spraw przez osoby postronne: 

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od strony miasta jest dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie 

przyziemia – (niski parter) bez barier dla wózków inwalidzkich. Pomieszczenia biurowe 

znajdują się na pierwszym piętrze do którego prowadzi winda. 

Po wejściu do budynku głównym wejściem tablica informacyjna znajduje się korytarzem w 

lewo i po prawej stronie na ścianie z klatką schodową. 

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji. 

Przed budynkiem znajduje się parking. 

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

przewodnikiem. 

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka 

migowego. 

Informacje dodatkowe 

Ułatwienia 

N/D 

Inne informacje i oświadczenia 

N/D 

 


