
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności Serwisu
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Polityki Regionalnej

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 Serwis

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-18

Status pod względem zgodności z
ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych

poniżej.

Treści niedostępne
Filmy zamieszczone na stronie mogą nie posiadać transkrypcji tekstowej.
Niektóre artykuły mogą mieć błędne oznaczenia nagłówków.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-25
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

https://wrpo.wielkopolskie.pl/


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Michalak.
E-mail: krzysztof.michalak@umww.pl
Telefon: 616266314

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.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do

organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Departament Polityki Regionalnej
Adres: Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań
E-mail: dpr.sekretariat@umww.pl
Telefon: 61 626 63 00

Poniżej także kontakt do Rzecznika Funduszy Europejskich

Rzecznik Funduszy Europejskich Adres
Adres: Rzecznik Funduszy Europejskich Adres
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań
E-mail: rzecznik.fe@umww.pl
Telefon: 61 626 67 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Siedziby 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 do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Dostępność parkingu

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

W pobliżu budynku zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej o nazwie „Urząd

Marszałkowski”. Do Urzędu można dojechać autobusem numer 168, 169 i 171.

Dostępność budynku

Przed drzwiami wejściowymi do budynku zamontowany jest znacznik TOTUPOINT, wskazujący

wejście główne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz

informujący o układzie przestrzennym  kondygnacji 0 i 1 budynku. W budynku, po lewej stronie od

wejścia znajduje się tyflomapa informująca o układzie przestrzennym budynku. Na parterze

budynku, na wprost wejścia głównego znajduje się Punkt Informacyjny, obsługiwany przez

posługującego się językiem migowym pracownika oraz wyposażony w pętlę indukcyjną.

Dostępność na wyższe kondygnacje zapewnia zespół czterech wind osobowych z informacją

głosową, zlokalizowanych w holu głównym. Przyciski na tablicy przyzywowej wind posiadają

oznaczenia dogodne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Winda przystosowana dla osób ze

szczególnymi potrzebami jest oznakowana. W holu głównym znajdują się schody prowadzące na



pierwszą kondygnację oznakowane dotykowo i kontrastowo w sposób ułatwiający poruszanie się

osobom niewidomym i niedowidzącym. Na pierwszej kondygnacji znajduje się Główny Punkt

Informacyjny Funduszy Europejskich, wyposażony w pętlę indukcyjną oraz dostęp do tłumaczenia

języka migowego online.

Na kondygnacji 0 oraz na kondygnacjach od 2 do 11 znajdują się pomieszczenia higieniczno-

sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażone w system

przywoławczy (dzwonki). Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie 0 są opisane

dotykowo.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ma wypracowane procedury

ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

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

Punktu Informacyjnego zlokalizowanego w holu głównym.

al. Niepodległości 18; 61-713 Poznań
Dostępność wejścia

Wejście dla klientów zewnętrznych do kompleksu budynków głównym wejściem w budynku A

(wejścia do budynków B i C są dostępne wyłącznie dla pracowników). Wejście jest ogólnodostępne

w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Przed budynkami A i C biegnie ciąg pieszy wzdłuż ulicy, oznakowany liniami naprowadzającymi.

Odchodząc prostopadle od ulicy wchodzi się na plac, na którym znajduje się pięć drzew i pasy

zieleni. Dalej jest sześć stopni oznaczonych kontrastowo i dotykowo. Po lewej stronie znajduje się

podjazd z poręczami. Przed samym budynkiem znajdują się kolejne schody (sześć stopni); pierwszy

i ostatni stopień są oznaczone kontrastowo i dotykowo. Istnieje możliwość ominięcia schodów

kierując się w lewo, w stronę parkingu urzędu przy bocznej ścianie budynku.

Wejście od strony parkingu na podest prowadzący do drzwi wejściowych jest dostosowane dla

wózków. Na podest można dostać się także sześcioma stopniami od ul. Ojca Honoriusza

Kowalczyka. Pierwszy i ostatni stopień są oznaczone kontrastowo i dotykowo.

Drzwi w budynku A są przeszklone, oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z

otoczeniem. Drzwi otwierają się automatycznie.



Dostępność parkingu

Przy kompleksie budynków znajdują się ogólnodostępne parkingi z miejscami dla osób z

niepełnosprawnością. Istnieje możliwość zaparkowania na parkingu urzędu przy wejściu do budynku

A, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby (miejsca przy bocznej ścianie budynku, za

szlabanem otwieranym przez pracownika portierni).

Dostępność budynku

Za drzwiami wejściowymi jest przedsionek z dostępnym polem manewrowym. Po lewej stronie

znajduje się portiernia. Wejście przez drugie drzwi przeszklone, oznaczone pasami ostrzegawczymi

kontrastującymi z otoczeniem otwierane automatycznie do holu, w którym znajdują się prostokątne

filary (trzy po lewej i trzy po prawej stronie).

W holu po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny, do którego należy się zgłosić po wejściu

do budynku. Pracownik punktu informacyjnego skontaktuje się z pracownikiem właściwej komórki

organizacyjnej. Obsługa klientów odbywa się w wyznaczonym miejscu.

W holu budynku przy punkcie informacyjnym znajduje się pokój cichej obsługi dla osób ze

szczególnymi potrzebami.

W holu po prawej stronie znajdują się dwie windy dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Z

holu na antresolę i wyższe piętra prowadzi klatka schodowa z poręczami po obu stronach. W

budynkach A i C znajdują się także klatki schodowe i windy (przy łączniku budynków B i C winda

przystosowana dla osób z niepełnosprawnością). Klienci mogą poruszać się łącznikami pomiędzy

budynkami (budynki A i B – na pięciu piętrach, budynki B i C – na parterze i trzech piętrach).

W łączniku B i C na parterze i I piętrze brak barier architektonicznych, na II  i III piętrze znajdują się

schody. Przy schodach są platformy dla osób z niepełnosprawnością. Platformy zostały oznaczone i

wyposażone w instrukcję obsługi. Brak pochylni. W przejściu pomiędzy budynkami B i C znajduje się

winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Pomiędzy łącznikami w budynku na każdym piętrze znajdują się szklane drzwi oznaczone pasami

ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem.

Budynki A, B i C są czytelnie oznakowane. Oznakowania w języku Braille’a są jedynie w windach i

przy wejściach do toalet.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do kompleksu budynków przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań można dojechać tramwajem



i autobusem. W celu dokładnego 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 drzwiami, które nie otwierają się automatycznie.

Drzwi są otwierane prawym skrzydłem, mozliwość otwierania lewego skrzydła.

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.

Wzdłuż ulicy, przy której mieści się budynek znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe,w  tym

dla osób z niepełnosprawnością.

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 proacownika lub uzyskania pomocy w

doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika

ochrony, którego pomieszczenie zlokalizowane jest przy wejściu głównym.

Do siedziby można dojechać autobusem i tramwajem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca

, kliknij w link

https://www.google.pl/maps/place/Wielkopolski+Urz%C4%85d+Wojew%C3%B3dzki+w+Poznaniu/@52.4102881,16.9187944,16z/data=!4m5!3m4!1s0x47045b9cba915a75:0x4bdfb95858e008c4!8m2!3d52.4104542!4d16.9190266
https://www.google.com/maps/place/Ko%C5%9Bciuszki+95,+61-716+Pozna%C5%84/@52.4105229,16.9205194,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47045b49efc2806b:0x694533dc3c86d30!8m2!3d52.4109674!4d16.9202215
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