
Plan działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Siemiatyczach na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 

 

Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Wykonawca 

1. Wyznaczenie i podanie do 
publicznej wiadomości 
danych koordynatora do 
spraw dostępności w 
Powiatowym Inspektoracie 
Weterynarii w Siemiatyczach 
(zwany dalej PIW) 

1. Wydanie Zarządzenia Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Siemiatyczach w sprawie 
wyznaczenia koordynatora do spraw 
dostępności w PIW w Siemiatyczach. 

2. Publikacja na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej (BIP) PIW danych kontaktowych 
koordynatora do spraw dostępności oraz 
treści planu działania PIW w Siemiatyczach 

wrzesień-październik PLW 

2. Sporządzenie planu działania 
PIW w Siemiatyczach na 
rzecz poprawy dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami na lata 2020-
2021 

1. Opracowanie planu i przedstawienie do 
zatwierdzenia Powiatowemu Lekarzowi 
Weterynarii w Siemiatyczach 

2. Publikacja na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Planu działania Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Siemiatyczach 

październik koordynator 

3. Analiza stanu zapewnienia 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w 
zakresie architektonicznym, 
cyfrowym i informacyjno-
komunikacyjnym w PIW w 
Siemiatyczach 

1. Przegląd dostosowania obiektu PIW w 
Siemiatyczach pod względem dostosowania 
do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 

2. Zgromadzenie danych w zakresie istniejących 
przeszkód w dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

3. Weryfikacja oraz uzupełnienie Deklaracji 
dostępności serwisu Biuletynu Informacji 
Publicznej PIW w Siemiatyczach. 

grudzień koordynator 



4. Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami 
oraz reagowanie na 
zgłaszane uwagi o braku 
dostępności 

1. Bieżące usuwanie barier w dostępie do 
obiektu PIW w Siemiatyczach, a także 
zapobieganie ich powstawaniu. 

2. Prowadzenie działań mających na celu 
ułatwienie dostępu architektonicznego, 
cyfrowego i informacyjno-komunikacyjnego 

3. Rozpatrywanie informacji i wniosków o 
zapewnieniu dostępności 

w całym okresie działania koordynator 

5. Uzyskanie danych zbiorczych 
do raportu 

1. Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag 
odnoszących się do stwierdzonych i 
istniejących przeszkód w dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami oraz 
zaleceń dotyczących usunięcia tych wad 
(barier/ograniczeń) 

styczeń 2021r. koordynator 

6. Sporządzenie raportu 
zbiorczego o stanie 
zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

1. Przekazanie Raportu do Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach do 
zatwierdzenia. 

2. Publikacja Raportu na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii 

Pierwszy do dnia 
31.03.2021r., a kolejne w 

terminach ustalonych w art. 
11 Ustawy o zapewnieniu 
dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

koordynator 

 

 

Siemiatycze, 30 październik 2020r. 


