
Deklaracja dostępności 
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce zobowiązuje się zapewnić dostępność 

swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych. 

 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej zdphajnowka.pl. 

Data publikacji strony internetowej:   2023-01-02.  

Data ostatniej dużej aktualizacji:   2023-01-02. 

Stan dostępności cyfrowej 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 

Niedostępne elementy i treści: 

• niektóre zdjęcia i grafiki mogą posiadać nieprawidłowe alternatywne opisy 

lub ich brak; 

• część linków jest wyróżniona wyłącznie kolorem; 

• lektor czytający treść jest zastosowany tylko do pojedynczych artykułów w 

dziale Aktualności. 

Przygotowanie deklaracji dostępności 
Data sporządzenia deklaracji: 2022-12-30. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez 

podmiot publiczny. 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-12-30. 

Skróty klawiaturowe 
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów 

klawiaturowych. 

Skrót klawiszowy „S” otwiera nakładkę wyszukiwania. Natomiast „Esc” ją zamyka i 

następuje powrót do ostatnio przeglądanej treści. 

http://www.gov.pl/dostepnosc-cyfrowa/deklaracja-dostepnosci-przyklad


Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
 

    E-mail: sekretariat@zdphajnowka.pl 

    Telefon: +48 (85) 683 20 01 

 

Każdy ma prawo: 
 

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej 

alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać: 

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy 

udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. 

Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w 

alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 

miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest 

możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu 

do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania 

zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, 

wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności 

cyfrowej strony internetowej 

 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie wyżej wymienionych terminów oraz na odmowę realizacji 

żądania można złożyć skargę do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poprzez 

Wojewodę Podlaskiego. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można 

złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

 

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/kontakt
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich


Dostępność architektoniczna 

• Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce zapewnia w swoim budynku wolne 

od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne,  

• Zarząd nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej 

w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, 

• Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, w pokoju numer 4, po prawej 

stronie, 

• W budynku są dwie toalety, jedna na piętrze oraz jedna na parterze. Toalety 

nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, 

• Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, 

• Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody. Przy 

schodach nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich, 

• Wjazd na teren Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce możliwy jest od 

ulicy Bielskiej. Przed budynkiem od strony wejścia znajduje się parking dla 

interesantów bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych, 

• Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce znajduje się przy ulicy 

Bielskiej 41, w Hajnówce. Siedziba oznaczona jest pomarańczowym 

napisem „Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce”, widocznym na budynku 

głównym od strony ulicy, 

• W budynku nie ma windy. W budynku nie ma oznaczenia numeracji pięter, 

• W budynku nie ma pętli indukcyjnych, 

 


