Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie - dane z BIP

DEKLARACJA DOST&#280;PNO&#346;CI

PowiatowyInspektorat Weterynarii w Lublinie zobowi&#261;zuje si&#281; zapewni&#263;
dost&#281;pno&#347;&#263; cyfrow&#261; swojej strony internetowej miw.lpi.pl zgodniez Ustaw&#261; z
dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost&#281;pno&#347;ci cyfrowej stron internetowych iaplikacji mobilnych
podmiot&#243;w publicznych. O&#347;wiadczenie w sprawie dost&#281;pno&#347;cima zastosowanie do
strony internetowej miw.lpi.pl.

Datapublikacji strony internetowej: 01.02.2010 r.
Dataostatniej istotnej aktualizacji: 24.09.2020 r.

Daneteleadresowe jednostki:

PowiatowyInspektorat Weterynarii w Lublinie
Al.Sp&#243;&#322;dzielczo&#347;ci Pracy 3
20-147Lublin
tel:81 748037048
e-mail:lublin.piw@wiw.lublin.pl
http:// miw.lpi.pl
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Informacjao dost&#281;pno&#347;ci cyfrowej

Stronainternetowa miw.lpi.pl jest cz&#281;&#347;ciowo zgodna zUstaw&#261; z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dost&#281;pno&#347;ci cyfrowej stron internetowych iaplikacji mobilnych podmiot&#243;w publicznych, z
powodu poni&#380;szych niezgodno&#347;ci lubwy&#322;&#261;cze&#324;:
» brak warstwy tekstowej skanowanych dokument&#243;w (protoko&#322;y pokontrolne w
zak&#322;adce Kontrola w lewym Menu U&#380;ytkownika), kt&#243;re zosta&#322;y opublikowane na
stronie przed wej&#347;ciem w &#380;ycie ustawy o dost&#281;pno&#347;ci cyfrowej;

Nastronie internetowej mo&#380;na korzysta&#263; ze standardowych skr&#243;t&#243;w klawiaturowych.

Aplikacjemobilne

Jednostkanie posiada aplikacji mobilnej.

Dost&#281;pno&#347;&#263;architektoniczna

Wej&#347;ciedo budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie prowadzi schodami naI
pi&#281;tro i jest mo&#380;liwe w godzinach pracy urz&#281;du. W budynku nie ma recepcji. Wbudynku
nie ma windy ani platformy przy schodowej, wyst&#281;puj&#261; barieryarchitektoniczne.
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Brakwyznaczonych miejsc parkingowych dla os&#243;b niepe&#322;nosprawnych. Wyst&#281;puj&#261;
problemyz zaparkowaniem samochodu.

Niema przeciwskaza&#324; do wst&#281;pu na teren Inspektoratu z psem asystuj&#261;cym.

Brakjest systemu naprowadzaj&#261;cego osoby niewidome i s&#322;abowidz&#261;ce. W budynku nie
maoznacze&#324; w alfabecie Brailleâ€™a ani oznacze&#324; kontrastowych lub w
drukupowi&#281;kszonym dla os&#243;b niewidomych i s&#322;abowidz&#261;cych. Urz&#261;d posiada
p&#281;tl&#281; indukcyjn&#261;

Wurz&#281;dzie nie ma wyznaczonej osoby do t&#322;umaczenia j&#281;zyka migowego.

Przygotowanieo&#347;wiadczenia w sprawie dost&#281;pno&#347;ci

Niniejszeo&#347;wiadczenie sporz&#261;dzono dnia: 26.03.2021 r.

Deklaracj&#281;sporz&#261;dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

O&#347;wiadczeniezosta&#322;o ostatnio poddane przegl&#261;dowi w dniu: --- r.
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Informacjezwrotne i dane kontaktowe

Wszelkienieprawid&#322;owo&#347;ci w zakresie zgodno&#347;ci oraz wyst&#281;powania o informacje i
tre&#347;cinale&#380;y zg&#322;asza&#263; koordynatorowi ds. dost&#281;pno&#347;ci Powiatowego
InspektoratuWeterynarii w Lublinie.

Osobado kontaktu w sprawie dost&#281;pno&#347;ci cyfrowej i architektonicznej:

Koordynatords. dost&#281;pno&#347;ci Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie
MarcinOlszowy
Telefon:697-032-444
e-mail:ksiegowosc.lublin.piw@wiw.lublin.pl

Mo&#380;naza&#380;&#261;da&#263; udost&#281;pnienia informacji za pomoc&#261; alternatywnego
sposobu dost&#281;pu, naprzyk&#322;ad przez odczytanie niedost&#281;pnego cyfrowo dokumentu.
&#379;&#261;danie powinnozawiera&#263; dane osoby zg&#322;aszaj&#261;cej &#380;&#261;danie,
wskazanie, o kt&#243;r&#261; stron&#281; internetow&#261;chodzi oraz spos&#243;b kontaktu.
Je&#380;eli osoba &#380;&#261;daj&#261;ca zg&#322;asza potrzeb&#281; otrzymaniainformacji za
pomoc&#261; alternatywnego sposobu dost&#281;pu, powinna tak&#380;e okre&#347;li&#263;dogodny dla
niej spos&#243;b przedstawienia tej informacji. Podmiot publicznypowinien zrealizowa&#263;
&#380;&#261;danie niezw&#322;ocznie, nie p&#243;&#378;niej ni&#380; w ci&#261;gu 7 dni oddnia
wyst&#261;pienia z &#380;&#261;daniem. Je&#380;eli dotrzymanie tego terminu nie jest
mo&#380;liwe,podmiot publiczny niezw&#322;ocznie informuje o tym wnosz&#261;cego
&#380;&#261;danie, kiedyrealizacja &#380;&#261;dania b&#281;dzie mo&#380;liwa, przy czym termin ten
nie mo&#380;e by&#263; d&#322;u&#380;szyni&#380; 2 miesi&#261;ce od dnia wyst&#261;pienia z
&#380;&#261;daniem. Je&#380;eli zapewnienie dost&#281;pno&#347;cicyfrowej nie jest mo&#380;liwe,
podmiot publiczny mo&#380;e zaproponowa&#263; alternatywnyspos&#243;b dost&#281;pu do informacji.
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Wprzypadku, gdy podmiot publiczny odm&#243;wi realizacji &#380;&#261;dania
zapewnieniadost&#281;pno&#347;ci lub alternatywnego sposobu dost&#281;pu do informacji,
wnosz&#261;cy &#380;&#261;daniemo&#380;ne z&#322;o&#380;y&#263; skarg&#281; w sprawie
zapewnienia dost&#281;pno&#347;ci cyfrowej stronyinternetowej lub elementu strony internetowej, lub
aplikacji mobilnej. Powyczerpaniu wskazanej wy&#380;ej procedury mo&#380;na tak&#380;e
z&#322;o&#380;y&#263; wniosek do RzecznikaPraw Obywatelskich.
Linkdo strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl
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