DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych

zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych

i

aplikacji

mobilnych

publicznych.

podmiotów

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Koninie oraz strony głównej Geoportalu Powiatu Konińskiego.

- Data publikacji Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie: październik 2014
-

Data

ostatniej

Powiatowego

istotnej

Ośrodka

aktualizacji
Dokumentacji

Biuletynu
Geodezyjnej

Informacji
i

Publicznej

Kartograficznej

w Koninie: grudzień 2020’
- Data publikacji strony Geoportal Powiatu Konińskiego: październik 2013
-

Data

ostatniej

istotnej

aktualizacji

Strony

Głównej

Geoportalu

Powiatu

Konińskiego: wrzesień 2018
Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści
z powyższych stron internetowych odpowiada Andrzej Siwiński. Można skontaktować
się z nim mailowo – andrzej.siwinski@powiat.konin.pl lub telefonicznie 62 218 66 04.
Na stronie startowej BIP PODGIK zawarte są dane teleadresowe instytucji.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
- Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się
po stronach internetowych za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.

- Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na
stronach są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany
kontrastu strony za pomocą ikon wersja dla niedowidzących oraz wielkości liter
za pomocą ikon AaAa.
- Urząd zapewnia alternatywne metody dostępu do treści dokumentów (możliwość
odczytania).
- Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe
oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Status pod względem zgodności z ustawą
Z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej, strony prowadzone przez
PODGIK w Koninie są częściowo zgodne z Ustawą.
Treści niedostępne (niezgodności):
- obrazy nie zawierają tekstu alternatywnego,
- nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,
- nieprawidłowo wyrównany tekst.
Wyłączenia:
- Geoportal Powiatu Konińskiego jest typowym geoportalem (zawiera mapy)
i jako taki jest wyłączony z prawnego obowiązku spełnienia standardów dostępności
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jednakże podmiot
prowadzący Geoportal dokłada wszelkich starań aby zwiększać komfort pracy
dla osób słabowidzących i osób z innymi szczególnymi potrzebami. Podmiot
publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji
zawartych na stronie Geoportalu.

sporządzono

Deklarację

dnia:

2021-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.

Dostępność architektoniczna budynku w którym
mieści

się

Powiatowy

Ośrodek

Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
- Budynek znajduje się

przy ul. płk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin

i jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
- Na budynku umieszczone są czytelne tablice informujące jakie urzędy się w nim
znajdują.
- Przy budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
oznaczone znakami poziomymi i pionowymi (nie są niestety wymalowane
kontrastującą niebieską farbą).
- Budynek posiada dwa wejścia z przodu budynku, do których prowadzą schody
(posiadają poręcze po obu stronach). Dodatkowo obok miejsc parkingowych
dla niepełnosprawnych – w szycie budynku – znajduje się wejście prowadzące
krótkim korytarzem wprost do windy, która umożliwia wjazd na wszystkie poziomy
budynku (z windy mogą korzystać osoby na wózkach inwalidzkich i inne osoby ze
szczególnymi potrzebami w tym osoby z wadami wzroku – guziki sterujące windą
opisane są w języku braille’a).
- W

holu głównym znajduje się tablica informacyjna z rozmieszczeniem

poszczególnych pracowni. Zlokalizowany jest tam także punkt informacyjny
w którym dyżurujący pracownik udziela informacji klientom urzędu. W holu znajdują
się miejsca do odpoczynku – kanapa ze stolikiem.
- Na pierwszej kondygnacji znajduje się toaleta w pełni przystosowana dla osób
niepełnosprawnych.

- W budynku można swobodnie poruszać się pomiędzy piętrami i wzdłuż pięter
korytarzami wolnymi od zbędnych przeszkód architektonicznych.
- Schody pomiędzy piętrami posiadają poręcze po obu stronach.
- Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.
- Pracownicy PODGIK w Koninie są przeszkoleni z procedur postępowania na skutek
wystąpienia zagrożenia w budynku, przygotowana jest instrukcja przeciwpożarowa
oraz oznaczone są drogi ewakuacji z budynku.
- W siedzibie PODGiK w Koninie nie ma dostępu do tłumacza języka migowego.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby
zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową 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
może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej
lub jej elementu.

Skargę można złożyć do organu nadzorującego, tj. Dyrektora Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie pocztą tradycyjną na adres:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Płk. Witolda
Sztarka 1, 62-500 Konin, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
zofia.maslak@powiat.konin.pl

lub

elektroniczną

skrzynkę

podawczą

ePUAP:

/PODGIK_Konin/SkrytkaESP
Po

wyczerpaniu

wskazanej

wyżej

do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

procedury

można

także

złożyć

skargę

