
Deklaracja dostępności cyfrowej – oświadczenie w sprawie dostępności 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie 

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 strony 

internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego. 

Adres strony: pszczyna.ipo.lukasiewicz.gov.pl 

Daty publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony internetowej: 03.08.2010  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.02.2020 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności 

wymienionych poniżej: 

- część treści na stronie, w tym ilustracje nie zawierają dostępnych cyfrowo treści 

alternatywnych; 

- treści i elementy interfejsu użytkownika na stronie mają niewystarczający kontrast 

graficzny do tła; 

- elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski menu głównego nie są możliwe do 

obsługi tylko przy pomocy klawiatury; 

- brak narzędzi typu formularz służących do kontaktu z instytutem; 

- strona nie wyświetla się w pełni poprawnie na urządzeniach mobilnych. 

Do 31.12.2023 roku strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań prawnych. 

Aktualnie stosowane narzędzie do zarządzania stroną internetową uniemożliwia 

wprowadzenie wymaganych ustawą rozwiązań. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 

Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie, po uzyskaniu wytycznych organu 

nadzorującego, we wskazanym terminie udostępni stronę spełniającą wymagania 

ustawowe. 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia 3.11.2022. Deklarację sporządzono na podstawie 

samooceny wykonanej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu 

Organicznego Oddział w Pszczynie. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy. 

Osobą do kontaktu jest Adam Witosz, adres poczty elektronicznej: 

adam.witosz@ipo.lukasiewicz.gov.pl, numer telefonu: 32 210 30 81 wew.200. Tą samą 

drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi 

na brak zapewnienia dostępności. 

Informacja o braku dostępności tłumacza języka migowego 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie  

informuje o braku dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej.  

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać 

udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez 

odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez 

audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, 

mailto:adam.witosz@ipo.lukasiewicz.gov.pl


wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego 

sposobu dostępu, powinna także określić formę przedstawienia tej informacji. Sieć 

Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie zrealizuje 

żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli 

dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 

Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego 

żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy 

niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Sieć Badawcza Łukasiewicz 

– Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie zaproponuje alternatywny sposób 

dostępu do informacji. W przypadku, gdy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu 

Organicznego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego 

dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Skarga 

jest wnoszona do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego Oddział 

w Pszczynie. Skarga może być wniesiona: 

1) pisemnie na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego 

Oddział w Pszczynie ul. Doświadczalna 27, 43-220 Pszczyna 

2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

sekretariat.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.pl 

a także ustnie do protokołu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także 

złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich 

Dostępność architektoniczna 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego, Oddział w Pszczynie, 

znajduje się przy ul. Doświadczalnej 27 w Pszczynie: do głównego budynku prowadzi 

wejście od  ul. Doświadczalnej. Portiernia znajduje się po prawej stronie przy bramie 

wejściowej. Za bramą wejściową, po lewej stronie znajduje się parking z dwoma miejscami 

dla osób niepełnosprawnych. Do każdego z budynków prowadzą schody. Brak udogodnień 

dla osób niepełnosprawnych. Brak wind w budynkach. 

https://www.rpo.gov.pl/

