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Wstęp

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (w

skrócie UMWW):

telefon: +48 61 626 66 66

e-mail: kancelaria@umww.pl

adres korespondencyjny: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

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. Oświadczenie w

sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wielkopolskiewici.pl .

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:  2020-10-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2022-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

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:

cześć zdjęć dodanych zostało w serwisie ze spacjami. Problem zostanie

sukcesywnie naprawiony,

górne menu poziome ma za mały kontrast (pomiędzy tłem a kolorem

elementu na nim umieszczonego). Problem zostanie sukcesywnie

naprawiony,

nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo,

nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo,

część tekstu może posiadać za słaby kontrast. Problem zostanie

sukcesywnie naprawiony.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Data ostatniego przeglądu i

aktualizacji: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów

klawiaturowych.
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Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Małgorzata Bartkowiak, email: 

malgorzata.bartkowiak@umww.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na

numer telefonu 61 626 67 33. Tą samą drogą można składać wnioski o

udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia

dostępności.

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 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, opisanie zawartości filmu bez

audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać

dane osoby zgłaszającej żądanie, 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 dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w

ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. 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. 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, aplikacji mobilnej lub elementu strony

internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury

można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - więcej

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Wielkopolskiego

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 34, 61-714 POZNAŃ

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony al. Niepodległości. Drzwi

obrotowe oraz równolegle zamontowane drzwi otwierane przyciskiem dla osób ze

szczególnymi potrzebami znajdują się na tym samym poziomie, co teren wokół

budynku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku
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do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Dostępność parkingu

Przy budynku od ul. św. Barbary wyznaczono dwa ogólnodostępne miejsca

parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku pełnego obłożenia

miejsc należy skontaktować się z ochroną budynku pod numerem telefonu

umieszczonym na elewacji – naprzeciwko miejsc parkingowych.

Do budynku prowadzą utwardzone dojścia oraz ścieżki fakturowe dla osób

niewidomych. Brak utrudnień z wjazdem wózka z miejsca parkingowego na dojście

prowadzące do budynku.

Dostępność budynku

Przed drzwiami wej?ciowymi do budynku zamontowany jest znacznik TOTUPOINT, wskazuj?cy
wej?cie g?ówne Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz
informuj?cy o uk?adzie przestrzennym kondygnacji 0 i 1 budynku. W budynku, po lewej stronie
od wej?cia znajduje si? tyflomapa informuj?ca o uk?adzie przestrzennym budynku. Na parterze
budynku, na wprost wej?cia g?ównego znajduje si? Punkt Informacyjny, obs?ugiwany przez
pos?uguj?cego si? j?zykiem migowym pracownika oraz wyposa?ony w p?tl? indukcyjn?.

Dost?pno?? na wy?sze kondygnacje zapewnia zespó? czterech wind osobowych z informacj?
g?osow?, zlokalizowanych w holu g?ównym. Przyciski na tablicy przyzywowej wind posiadaj?
oznaczenia dogodne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Winda przystosowana dla osób ze
szczególnymi potrzebami jest oznakowana. W holu g?ównym znajduj? si? schody prowadz?ce
na pierwsz? kondygnacj? oznakowane dotykowo i kontrastowo w sposób u?atwiaj?cy
poruszanie si? osobom niewidomym i niedowidz?cym. Na pierwszej kondygnacji znajduje si?
G?ówny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, wyposa?ony w p?tl? indukcyjn? oraz
dost?p do t?umaczenia j?zyka migowego online.

Na kondygnacji 0 oraz na kondygnacjach od 2 do 11 znajduj? si? pomieszczenia higieniczno-
sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposa?one w system
przywo?awczy (dzwonki). Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie 0 s?
opisane dotykowo.
Do budynku mo?na wej?? z psem asystuj?cym i psem przewodnikiem.

Urz?d Marsza?kowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ma wypracowane procedury
ewakuacji osób z niepe?nosprawno?ciami.

W przypadku niemo?no?ci samodzielnego dotarcia do danej komórki Urz?du, zlokalizowanej na
wy?szych kondygnacjach, istnieje mo?liwo?? zej?cia pracownika lub uzyskania pomocy w
doprowadzeniu na dan? kondygnacj?. Celem uzyskania pomocy nale?y zg?osi? si? do
pracownika Punktu Informacyjnego zlokalizowanego w holu g?ównym.

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 16/18, 61-713 POZNAŃ
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Dost?pno?? wej?cia
Wej?cie dla klientów zewn?trznych do kompleksu budynków g?ównym wej?ciem w budynku A
(wej?cia do budynków B i C s? dost?pne wy??cznie dla pracowników). Wej?cie jest
ogólnodost?pne w godzinach pracy Urz?du tj. od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 07.30
do 15.30.

Przed budynkami A i C biegnie ci?g pieszy wzd?u? ulicy, oznakowany liniami
naprowadzaj?cymi. Odchodz?c prostopadle od ulicy wchodzi si? na plac, na którym znajduje si?
pi?? drzew i pasy zieleni. Dalej jest sze?? stopni oznaczonych kontrastowo i dotykowo. Po lewej
stronie znajduje si? podjazd z por?czami. Przed samym budynkiem znajduj? si? kolejne schody
(sze?? stopni); pierwszy i ostatni stopie? s? oznaczone kontrastowo i dotykowo. Istnieje
mo?liwo?? omini?cia schodów kieruj?c si? w lewo, w stron? parkingu urz?du przy bocznej
?cianie budynku.

Wej?cie od strony parkingu na podest prowadz?cy do drzwi wej?ciowych jest dostosowane dla
wózków. Na podest mo?na dosta? si? tak?e sze?cioma stopniami od ul. Ojca Honoriusza
Kowalczyka. Pierwszy i ostatni stopie? s? oznaczone kontrastowo i dotykowo.

Drzwi w budynku A s? przeszklone, oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastuj?cymi z
otoczeniem. Drzwi otwieraj? si? automatycznie.

Dost?pno?? parkingu
Przy kompleksie budynków znajduj? si? ogólnodost?pne parkingi z miejscami dla osób z
niepe?nosprawno?ci?. Istnieje mo?liwo?? zaparkowania na parkingu urz?du przy wej?ciu do
budynku A, po wcze?niejszym zg?oszeniu takiej potrzeby (miejsca przy bocznej ?cianie
budynku, za szlabanem otwieranym przez pracownika portierni).

Dost?pno?? budynku
Za drzwiami wej?ciowymi jest przedsionek z dost?pnym polem manewrowym. Po lewej stronie
znajduje si? portiernia. Wej?cie przez drugie drzwi przeszklone, oznaczone pasami
ostrzegawczymi kontrastuj?cymi z otoczeniem otwierane automatycznie do holu, w którym
znajduj? si? prostok?tne filary (trzy po lewej i trzy po prawej stronie).

W holu po prawej stronie znajduje si? punkt informacyjny, do którego nale?y si? zg?osi? po
wej?ciu do budynku. Pracownik punktu informacyjnego skontaktuje si? z pracownikiem
w?a?ciwej komórki organizacyjnej. Obs?uga klientów odbywa si? w wyznaczonym miejscu.

W holu budynku przy punkcie informacyjnym znajduje si? pokój cichej obs?ugi dla osób ze
szczególnymi potrzebami.

W holu po prawej stronie znajduj? si? dwie windy dostosowane dla osób z
niepe?nosprawno?ci?. Z holu na antresol? i wy?sze pi?tra prowadzi klatka schodowa z
por?czami po obu stronach. W budynkach A i C znajduj? si? tak?e klatki schodowe i windy
(przy ??czniku budynków B i C winda przystosowana dla osób z niepe?nosprawno?ci?). Klienci
mog? porusza? si? ??cznikami pomi?dzy budynkami (budynki A i B – na pi?ciu pi?trach,
budynki B i C – na parterze i trzech pi?trach).
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W ??czniku B i C na parterze i I pi?trze brak barier architektonicznych, na II i III pi?trze znajduj?
si? schody. Przy schodach s? platformy dla osób z niepe?nosprawno?ci?. Platformy zosta?y
oznaczone i wyposa?one w instrukcj? obs?ugi. Brak pochylni. W przej?ciu pomi?dzy budynkami
B i C znajduje si? winda przystosowana dla osób z niepe?nosprawno?ci?.

Pomi?dzy ??cznikami w budynku na ka?dym pi?trze znajduj? si? szklane drzwi oznaczone
pasami ostrzegawczymi kontrastuj?cymi z otoczeniem.

Budynki A, B i C s? czytelnie oznakowane. Oznakowania w j?zyku Braille’a s? jedynie w
windach i przy wej?ciach do toalet.

Do budynku mo?na wej?? z psem asystuj?cym i psem przewodnikiem.

Do kompleksu budynków przy al. Niepodleg?o?ci 16/18, 61-713 Pozna? mo?na dojecha?
tramwajem i autobusem. W celu dok?adnego zlokalizowania miejsca, kliknij w link

UL. KOŚCIUSZKI 95, 61-716 POZNAŃ

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Kościuszki. Wejście do

budynku znajduje się na tym samym poziomie, co teren wokół budynku. Do

budynku prowadzą utwardzone dojścia oraz ścieżki oznaczone fakturowo.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku

w godzinach od 07.30 do 15.30.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi

potrzebami.

Dostępność budynku

Za drzwiami wejściowymi jest przedsionek. W przedsionku na wprost znajduje się

portiernia.

Dostępność na pierwszą kondygnację dla osób ze szczególnymi potrzebami

zapewniona jest poprzez platformę schodową.

W budynku na pierwszej kondygnacji znajduje się pomieszczenie higieniczno-

sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Urzędu,

zlokalizowanej na wyższych kondygnacjach, istnieje możliwość zejścia pracownika

lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania

pomocy należy zgłosić się do pracownika ochrony, którego pomieszczenie

zlokalizowane jest przy wejściu głównym.
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Do siedziby można dojechać autobusem i tramwajem. W celu dokładnego

zlokalizowania miejsca kliknij w link.

UL. PIEKARY 17, 61-823 POZNA?

Dost?pno?? wej?cia
G?ówne wej?cie do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Piekary. Drzwi rozsuwaj? si?
automatycznie i znajduj? si? na tym samym poziomie, co teren wokó? budynku. Drzwi s?
oszklone i oklejone ta?m? kontrastow?, aby by?y widoczne dla osób s?abowidz?cych. Wej?cie
jest ogólnodost?pne od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 06:00 do 18:00.

Dost?pno?? parkingu
Przy budynku nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych miejsc dla osób z
niepe?nosprawno?ciami. Najbli?sze miejsca parkingowe dla osób z niepe?nosprawno?ciami
znajduj? si? na p?atnym parkingu w Galerii MM przy ul. ?wi?ty Marcin 24.

Dost?pno?? budynku
Przy drzwiach wej?ciowych znajduje si? stanowisko ochrony budynku, w którym zamontowana
zosta?a p?tla indukcyjna. W budynku znajduj? si? 2 windy osobowe. Przyciski windy
przyzywaj?cej (jak i w ?rodku windy) posiadaj? oznaczenia dogodne dla osób niewidomych oraz
informacje g?osowe dotycz?cych danego pi?tra.
Kraw?dzie schodów na ka?dym pi?trze (pierwszy i ostatni stopie?) s? oznaczone ta?m?
kontrastuj?c? i antypo?lizgow?.

W budynku na I pi?trze znajduje si? pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla
osób ze szczególnymi potrzebami wyposa?one w system przywo?ywania pomocy.

Do budynku mo?na wej?? z psem asystuj?cym i psem przewodnikiem.

Dla potrzeb ewakuacji zapewniona jest sygnalizacja d?wi?kowa i ?wietlna.

W przypadku niemo?no?ci samodzielnego dotarcia do danego pokoju znajduj?cego si? na
wy?szych kondygnacjach, istnieje mo?liwo?? zej?cia pracownika lub uzyskania pomocy w
doprowadzeniu na dane pi?tro. Celem uzyskania pomocy nale?y zg?osi? si? do pracownika
ochrony, którego pomieszczenie zlokalizowane jest przy wej?ciu g?ównym.

 

Dost?pno?? informacyjno-komunikacyjna

W ka?dej z lokalizacji Urz?du znajduje si? tablica informacyjna oraz punkt informacyjny lub
portiernia. Na tablicy umieszczone s? nazwy komórek organizacyjnych Urz?du znajduj?cych
si? w budynku wraz z numerami pi?ter i pokoi. W sposób g?osowy informacje o rozk?adzie
pomieszcze? w budynku uzyska? mo?na w punkcie informacyjnym lub na portierni.

Na stronie internetowej UMWW znajduje si? informacja o zakresie dzia?alno?ci Urz?du w
Polskim J?zyku Migowym oraz w tek?cie odczytywanym maszynowo.
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Na stronie internetowej UMWW znajduje si? informacja o zakresie dzia?alno?ci Urz?du w
tek?cie ?atwym do czytania i rozumienia (ETR).

W Urz?dzie Marsza?kowskim Województwa Wielkopolskiego istnieje mo?liwo?? skorzystania z
pomocy t?umacza j?zyka migowego. Informacje o dost?pie do us?ugi znajduj? si? na stronie
internetowej UMWW.

Na wniosek osoby uprawnionej Urz?d Marsza?kowski Województwa Wielkopolskiego zapewnia
dost?pno?? architektoniczn? lub informacyjno-komunikacyjn? w formie okre?lonej w tym
wniosku.
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