
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspolna 2/4,00-926

Warszawa

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Wojew6dzki lnspektorat Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w
Gotzowie wlkp.

Raport o stanie
zapewniania dostepno5ci

podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GUS

portal.stat.gov.pl

Uzad Statystyczny
ul. St. Leszczy,iskiego 48
20-068 Lublin

Numer idenMkacyjny
REGON

Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin przekazania

do 31.03.2021 t.

Obowiqzek przekazania danych wynika z art. 1'l ust. 1 ustawy z dnia'l9lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami
(D2.U.2019 poz.'1696, z p6in. zm.).

Dane kontaktowe

- nail kontaktowy osoby, kt6ra

wi-go.z ow-wlkp@piorin.gov.pl

kadry-gotzow'\,vlkp@piorin.gov.pl

095239008

2021-O3-11

Gorzow Wlkp.

E-mail sekretariat! podmiotu

Telefon kontaktolvy

Data

MiejscowoSd

Lokalizacja siedziby podmiotu

WOJ, LUBUSKIE

Powiat m. Gorz6w Wielkopolski

M. Gozow Wielkopolski (gmina miejska)

Podmiot zobowiEzany do zloienia raportu o stanie dostqpno6ci na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostepnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (UzD) do:

[ ] 1) ministra wlasciwego do spraw rozwoju regionalnego

IX]2)woiewody

[ ] 3) nie dotyczy

W przypadku wskazania odpowiedzi "nie dotyczy" prosimy o podanie wyjaSnieri:

Wojew6dztwo

Powiat

Gmina

|-
Dzial 1. OostgpnoSC architektoniczna

Liczba budynk6w, w kt6rych podmiot prowadzi podstawowE dzialaln056 i/lub
obslugg interesant6w:

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier
poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

W przypadku odpowiedzi "W czesci budynk6w tak, w czgsci nie" - prosimy o
podanie liczby budynkow, w ktorych podmiot zapewnia wolne od barier poziome i

pionowe przeslrzenie komunikacyjne:

2. Czy podmiot zastosowal !v tym budynku (tych budynkach) rozwiqzania
architektoniczne, Srodki techniczne lub posiada zainstalowane urzEdzenia,
kt6re umo2liwiajE dostgp do wszystkich pomieszcze6, z wyleczeniem

3

[ ] TAK

I I NrE

IXl Wcze6ci budynk6w tak, w cze6ci
nie
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[ ] TAK

[ ] NrE



pomieszczei technicznych?

W przypadku odpowiedzi ,W cze6ci budynk6w tak, w cze6ci nie" - prosimy o

podanie liczby budynkow, w kt6rych podmiot umozliwia dostqp do wszystkich
pomieszczeri, z wylEczeniem pomieszczeR technicznych:

3- czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informacje na

temat rozkladu pomieszczei, co naimniej w spos6b wizualny i dotykowy lub
glosowy?

W przypadku odpowiedzi ,,W czgsci budynk6w tak, w czg6ci nie" - prosimy o

podanie liczby budynkow, w kt6rych podmiot zapewnia informacjq na temat

rozkladu pomieszczen, co najmniej w spos6b wizualny i dotykowy lub glosowy

4. Czy podmiot zapewnia (umoiliwia, dopuszcza) wstqp do tego budynku
(tych budynkow) osobie korzystaiqcei z psa asysturqcego?

W przypadku wskazania odpowiedzi "W czgsci budynk6w tak, w cze6ci nie" -
prosimy o podanie liczby budynkow, do kt6rych podmiot zapewnia wstQp osobie

korzystajacej z psa asystujqcego:

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynk6w)
osobom ze szczeg6lnymi potrzebami mo2liwo56 ewakuacii lub uratowania w
inny spos6b?

W przypadku odpowiedzi ,,W czesci budynk6w tak, w czg6ci nie" - prosimy o

podanie liczby budynk6w, w ktorych podmiot zapewnia osobom ze szczegolnymi

polrzebami mo2liwo56 ewakuacji lub uratowania w inny spos6b:

Komentarze i uwagi dotyczqce dostgpnosci architektoniczne.i

Prosze zamieScic tu slowny opis dostepnoSci architektonicznei, wykraczajAcy poza

informacje ujete powyzej - opis ten b?dzie stanowi, cze6c rapoftu, kt6ry sE

Pahstwo zobowiqzani opublikowa, na swoiei stronie podmiotowej Biuletynu

lnformacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowei Biuletynu

lnfomacji Publicznej - na swojej stronie internetowei

IX ] W czesci budynk6w tak, w czqsci
nte

[ ]TAK

lxlNrE
[ ] W cze6ci budynkdw tak, w czesci

nie

IX]TAK
[ ]NrE

I I W czegci budynkdw tak, w czesci
nie

] TAK

X]NIE

I W czesci budynkdw tak, w czgsci

nie

W trakcie obslugi os6b ze szczegdlnymi
potrzebami Wojew6dzki lnspektorat

Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie

Wlkp. zapewnia takiej v
osobie,,dodatkowego pracownika nie

meMorycznego" pelniEcego funkc.ie

przewodnika po urzedzie.

Dzial 2. DostqpnoS6 cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszE sie do zgodnosci z ustawq z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i

aplikacji mobilnych podmiotow publicznych (Dz.U. 2019 poz. B4B), zwanq UdC, w zwiqzku z at1. 2 otaz ai.6 pkt 2 ustawy UzD

Liczba stron

Liczba aplikacji

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostQpnianych aplikacji mobilnych, dla kt6rych podmiot

posiada deklaracjQ dostqpnosci

0

0

Strony inlernetowe iaplikacje mobilne, dla kt6rych podmiot posiada deklaracig dostqpno6ci

Lp lD a'l ly-status lD a'l'l y-data-sporzadzenie
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Liczba stron

Laczba aplikacji

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostepnianych aplikacji mobilnych, dla kt6rych podmiot
nie posiada deklaracji dostQpnoSci

Prosimy o podanie informacji dotyczqcych stron, dla kt6rych podmiot nie posiada deklaracji dostgpno6ci

Prosimy o podanie informacji dotyczqcych aplikacji, dla kt6rych podmiot nie posiada deklaracji dostepnosci

Lp. Zgodnosi z UdC

001 http://piorin.gov.pUwiorin/lubuskie lZgodna
X I Czesciowo zgodna

I Niezgodna

Lp.

Komentarze i uwagi dotyczqce dostqpnosci cyfrowei
(prosze zamieSciA tu slowny opis dostepno'ci cyfrowej,

wykraczajEcy poza informacje ujQte powyzej - opis ten bedzie

stanowic czQSe rapodu, kt6ry sq Pahstwo zobowiEzani

opublikowa, na swojej stronie podmiotowej Biuletynu

lnformacji Publicznej, a w pnypadku braku strony podmiotowej

Biuletynu lnformacji Publicznej - na swojej stronie intemetowej)

Dzial 3. DostQpnos6 informacyjno-komunikacylna

Pahstwowa lnspekcja Ochrony RoSlin i Nasiennictlva

zobowiEzuje sie zapewnic dostepnos6 swojej strony

internetowej zgodnie z ustawE z dnia 4 kwietnia 2019 r. o

dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiot6w publicznych.

Strona internetowa jest czesciowo zgodna z ustawq z dnia 4

kwietnia 2019 r. o dostQpno6ci cyfrowej stron internetowych i

aplikacji mobilnych podmiot6w publicznych z powodu

niezgodno6ci Iub wylEczei wymienionych poni2ej:

- filmy nie posiadajq napis6w dla os6b z niepelnosprawnoeciE
sluchu,

- cze56 obraz6w nie posiada tekstu alternatywnego,

strona nie spetnia wszystkich wymog6w teslu WCAG 2.0
(niezgodno6ci te zostanE usuniete do kohca biezqcego roku)

Deklaracje sporzqdzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej mozna korzystac ze standardowych
skrot6w klawiaturowych.

Zgodnos6 z UdCNazna aplikacji mobilnei i adres do iej
pobrania

httpr/piorin.gov. pl/wiorin/lubuskie lZgodna
X I Czg6ciowo zgodna

lNiezgodna

'1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczeg6lnymi pottzebami obsluge z wykorzystaniem niiej wymienionych
sposob6w/6rodk6w wspierajacych komunikowanie siq?
(proszQ zaznaczyc jednE odpowiedi dla ka2dego sposobu/Srodka wymienionego w podpunktach a-h)

Strona 3

Adres strony internetowej



a. Kontakt telefoniczny

b. Kontakl korespondencyjny

c. Przesylanie wiadomo6ci tekstowych, w tym z wykozystaniem wiadomo6ci SMS,

MMS lub komunikatorow internetowych

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykozystaniem komunikator6w

internetowych

e. Przesylanie faks6w

f. Wykorzystanie tlumacza jqzyka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tlumaczenie online)

g. Pomoc tlumacza jezyka migowego - kontakt osobisty

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi "TAK" - prosimy okre6li6 w jakim czasie od

zgloszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tlumaczem iezyka
migowego:

h. Kontakt z pomocA tlumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

2. Czy podmiot posiada urzqdzenia lub Srodki techniczne do obslugi os6b

slabostyszacych, takich jak np. petle indukcyjne, systemy FM, systemy na

podczerwiei (lR), systemy Bluetooth?

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi ,TAK" - prosimy o podanie liczby

posiadanych urzqdze6 lub 5rodk6w technicznych do obslugi os6b slaboslyszqcych

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
(liczba ta powinna byc zgodna z sumE stron internetowych wykazanych w Dziale 2)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

W przypadku odpowiedzi ,,Na czqsci stron tak, na czesci nie" - prosimy o podanie

liczby stron, na ktorych podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej

dzialalno6ci w postaci tekstu odczytylvalnego maszynowo:

b. nagrania tre6ci w polskim jezyku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

W przypadku odpowiedzi ,Na czqsci stron tak, na cz9sci nie" - prosimy o podanie

Ix]TAK
t lNrE

lxlrAK
t I NrE

IX]TAK
[ ]NrE

[ ]TAK

lxlNrE

lxlTAK
[ ]NrE

[ ]TAK

lxlNrE

[ ]TAK

lxlNrE

I od razu

lw ciqgu 1 dnia roboczego

I w ciqgu 2-3 dni roboczych

I powyze., 3 dni roboczych

[ ]TAK

lx I NrE

[ ]TAK

lxlNrE

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informacje o zakresie swojej

dzialalno6ci (gt6wnych zadaniach podmiotu) w postaci:

(zaznaczy, jednE odpowiedZ dla kazdego sposobu/Srodka wymienionego w podpunktach a-c)

1

I I TAK

lxlNrE
I I Na czesci stron tak, na czqsci nie

] TAK

XINIE

I Na czqsci stron tak, na cz96ci nie
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liczby stron, na ktdrych podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej

dzialalnoSci w postaci nagrania tre6ci w polskim jezyku migowym:

c. informacji w tekscie latwym do czytania (ETR)?

W przypadku odpowiedzi ,,Na czgsci stron tak, na czesci nie" - prosimy o podanie

liczby stron, na ktorych podmiot zapewnia informacje o zakresie swojei

dzialalnosci w postaci informacji w tekscie latwym do czytania:

4. Czy podmiot zapewnial w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2019 r.

do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze szczeg6lnymi potrzebami mo2liwo66

komunikacji w formie okre6lonej w tym wniosku?
( p rosze zaznaczyC jednq od powied2)

t ITAK

lxlNrE
[ ] Na czgsci stron tak, na czgsci nie

I l TAK

lxl NrE

W przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poni2ei dodatkowych informacii:

I rczba wniosk6w - ogo'lem:

wy uzytych form komunikacji okre6lonych we wnioskach ze wskazaniem liczby

uzyi kazde.i z tych form:
(wpisai slownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille'a - 3 razy)

Dzial 4. lnformacja o dostepie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostep alternatywny w
postaci wsparcia innej osobY?
( prosze zazn aczyc jednE odpowied2)

Liczba przypadk6w zastosowania dostepu alternatywnego w postaci wsparcia

innej osoby:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostepu alternatywnego

Liczba przypadk6w zastosowania dostgpu alternatywnego w postaci wsparcia

technologicznego:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostQpu alternatylvnego

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostep alternatywny w
postaci zmian w organizacji funkcionowania podmiotu?
(prosze zaznaczy, jednE odpowied2)

Liczba przypadk6w zastosowania dostgpu alternatywnego w postaci zmian w

organizac.ii funkcjonowania podmiotu:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostgpu alternatywnego

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewnial dostep alternatywny w
spos6b inny ni2 wymienione wyier?

Uwa a ni2sze pytania odn SI do okresu sprawozda -t

w przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie ponizei dodatkowych informacii:

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapeurnial dostgp alternatywny w
postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych

-chnologii?

[ ]TAK

lx I NrE

osze zaznaczy, jednq odpowied?)

W przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poni2ei dodatkowych informacii:

w przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie poniiej dodatkowych informacji:

Strona 5

I I TAK

od 20.09.2019 t. do 01.01.2O2'l t.

t ]TAK

lx I NrE

t ]TAK

lxlNrE



( prosze zaznaczyc ie dn a odpowiedi)

Liczba przypadk6w zastosowania dostepu alternatywnego w spos6b inny ni2

wymienione wyzej:

Na czym polegalo zapewnienie dostgpu alternatywnego w spos6b inny niz

wymienione wyzej:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostepu alternatywnego

lx I NrE

W przypadku odpowiedzi ,,TAK" - prosimy o podanie ponizej dodatkowych informacji:
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