
Deklaracja dostępności serwisu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa w Gdańsku 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku 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 serwisu internetowego WIORiN w Gdańsku. 

Data publikacji strony internetowej: 24.11.2014 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 03.04.2015 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń 

wymienionych poniżej: 

- na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób  

z niepełnosprawnością słuchową; 

- część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego. 

Oświadczenie sporządzono dnia 29.12.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny 

podmiotu publicznego. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Kontakt i informacje zwrotne 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Bogusława Mocarska 

e-mail: dnn-gdansk@piorin.gov.pl 

lub skontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu: 58 302 36 35 wew. 27 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 

żądania zapewnienia dostępności. 

Procedura wnioskowo-skargowa 

1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. 

2. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, 

na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu 

bez audiodeskrypcji itp. 

3. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę 

internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. 

4. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego 

sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej 

informacji. 

5. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 

dni od dnia wystąpienia z żądaniem. 

6. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje 

o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten 

nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

7. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może 

zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

8. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności 

lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę  

mailto:dnn-gdansk@piorin.gov.pl


w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub 

elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.  

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 

Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna 

Siedziba Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku 

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Na Stoku od strony parkingu. Do wejścia prowadzą 

schody bez podjazdu dla wózków. Budynek jest czteropiętrowy bez windy. Biura inspektoratu 

znajdują się na wysokim parterze oraz 4 piętrze. Wejście, na każde piętro zabezpieczone jest 

przed dostępem osób postronnych, ale posiada dzwonek za pomocą którego petent zgłasza chęć 

wejścia. W obrębie kondygnacji dostępny jest cały korytarz i pomieszczenia. 

W urzędzie nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

Sekretariat urzędu znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego. 

Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. 

Przy wejściu do budynku na parkingu nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych. 

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

przewodnikiem. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób 

niewidomych i słabowidzących. 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

Inspektorat zapewnia obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się 

dla osób, które wcześniej zgłoszą potrzebę tłumacza języka migowego. 

 

Oficjalna strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa  

w Gdańsku posiada możliwość dostosowywania kontrastu kolorów strony oraz rozmiaru 

czcionek pisanych do wymagań czytającego oraz stosuje się wyraźne, kontrastowe kroje  

i kolory w/w czcionek. 

http://www.rpo.gov.pl/

