
Dostępność serwisu BIP 

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp 

do jego treści. 

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

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 

wyłączeń wymienionych poniżej: 

● zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

● nie wszystkie dokumenty są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

  

Klawisze dostępu 

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury. Klawisz TAB przesunie kursor 

do linków na ekranie. ENTER nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” 

i „w górę” można przewijać strony. 

 

Zgodność ze standardami 

Witryna spełnia drugi stopień  (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób 

niepełnosprawnych WCAG 2.1. Stosowanie bieżących standardów sieciowych ma na celu 

zmaksymalizowanie  swobodnego dostępu do treści między innymi osobom niepełnosprawnym. 

 

Informacje zwrotne 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty 

elektronicznej aleksakuj.piw@wp.pl oraz kontakt telefoniczny na numer 54 282 27 03. Żądanie 

powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową osoba 

żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu oraz 

sposobu kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w 

ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie 

informuje o tym kiedy realizacja będzie możliwa przy czym termin nie może być dłuższy niż dwa 

miesiące. W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub 

alternatywnego dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie i przesłać do Rzecznika 

Praw Obywatelskich. 

 

Dostępność architektoniczna 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii mieści się w starym budynku po państwowym zakładzie lecznicy 

dla zwierząt, przy ulicy Wyspiańskiego 3. Do sekretariatu i pomieszczeń inspektorów prowadzą schody. 

Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, gdyż nie posiada  podjazdu 

dla wózków inwalidzkich, toalety dla osób niepełnosprawnych ani windy. W inspektoracie nie można 

skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Nie zastosowano również urządzeń do obsługi osób 

słabosłyszących, brak informacji głosowej/ dotykowej. 
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