
 

 

 

Deklaracja dostępności serwisu Inspekcji Weterynaryjnej 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie 

 

Oświadczenie w sprawie dostępności 

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w 

Szczecinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej 

zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w 

sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej 

Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w 

Szczecinie. 

Data publikacji strony internetowej: 02.04.2007 

Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2021. 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 

r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych.  

• Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy BIP starają się minimalizować 

korzystanie  

z takiego typu plików oraz starają się maksymalizować wprowadzanie 

tekstów bezpośrednio do serwisu bezpośrednio w serwisie. Istnieje także 

kwestia poprawnego formatowania plików tak, by były one poprawnie 

dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). 

• Serwis  może zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie 

błędnie przygotowanych dokumentów word (brakuje w nich zaznaczonej 

logicznej struktury) - lub są to skany dokumentów. W miarę możliwości 

będziemy pracować nad poprawą, oraz dołożymy wszelkich starań aby 

nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. 

• Mogą się pojawić nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF, 

które użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. 

 



Oświadczenie sporządzono dnia 30.04.2020, zaktualizowano 10.03.2021. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez 

podmiot publiczny. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów 

klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o 

kontakt z redaktorami serwisu  BIP .  

Osobami odpowiedzialnymi są: 

Krzysztof Dreger, adres poczty elektronicznej: kdreger@wiw.szczecin.pl 

Janusz Kałużny, adres poczty elektronicznej: informatyk@zhwkoszalin.pl 

Zapewniamy komunikację w następujący sposób: 

kontakt telefoniczny:  91 48 98 200 
korespondencyjny: na adres  ul. Ostrawicka 2, 71 – 337 Szczecin, 
email: kancelaria@wiw.szczecin.pl 

audiowizualny: możliwość umówienia spotkania na wniosek  
język migowy: możliwość umówienia wizyty tłumacza języka migowego na 

wniosek 
komunikatory internetowe lub sms: nie 
 

Wyżej wskazanymi kanałami komunikacji można także składać wnioski o 

udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak 

zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności 

cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. 

Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na 

przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości 

filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby 

zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację 

mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę 

otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę 

tej informacji. 

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 żądania 

będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. 

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może 

zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

mailto:kancelaria@wiw.szczecin.pl


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. 

 

Dostępność architektoniczna 

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w 

Szczecinie ul. Ostrawicka 2, 71-337 Szczecin 

Przed budynkiem są dostępne ogólnodostępne bezpłatne miejsca 

parkingowe oraz wyznaczono miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

Dla klientów do budynku w Szczecinie prowadzi wejście główne 

umiejscowione w budynku przy ul. Ostrawickiej 2. Wejście główne jest 

umiejscowione na wysokim parterze, z  dostępem uzyskiwanym po pokonaniu 

dwóch poziomów schodów. Dla obsługi osób ze szczególnymi potrzebami 

możliwe jest uzyskanie dostępu wejściem bocznym - oknem szczytowym 

umiejscowionym na poziomie niskiego parteru, gdzie znajduje się zjazd 

umożliwiający wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim. Możliwa jest również 

pomoc i asysta pracowników w celu obsługi klientów ze szczególnymi 

potrzebami. W budynku znajduje się winda, natomiast wymiary drzwi windy 

nie umożliwiają wjazdu wózkiem inwalidzkim. 

Pracownicy WIW są świadomi, ze w przypadku pojawienia się potrzeby 

zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami należy uczynić 

wszystko, aby umożliwić takim osobom skorzystanie z usług urzędu np. w 

przypadku, gdy dostęp do budynku jest utrudniony należy wyjść do osoby i ją 

obsłużyć. 

W budynku są ogólnodostępne toalety, natomiast nie ma toalety 

przystosowanej do wjazdu wózkiem inwalidzkim.  

Do budynku  i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem 

asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń 

kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  

i słabowidzących. 

Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym istnieje możliwość 

skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest bezpłatna dla 

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


klientów Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w 

Szczecinie. 

W Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w 

Szczecinie nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. 


