
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej oraz 
Strony Głównej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 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 
(Dz.U.2019.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu  oraz Strony Głównej Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedziba w Poznaniu. 

 Data publikacji strony internetowej: 2019-07-31 
 Data ostatniej istotnej aktualizacji na Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu: 2019-12-06 
 Data ostatniej istotnej aktualizacji na Stronie Głównej Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedziba w Poznaniu: 2020-06-16 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej, niniejsze strony internetowe są 
częściowo zgodne z Ustawą. 

Treści niedostępne (niezgodności) 

– strona nie spełnia wymogów kontrastu minimalnego (co najmniej 4,5:1), 
– nieprawidłowy rozmiar ikon i odstępów pomiędzy nimi, 
– brak wskazanego formatu zamieszczonych formularzy i dokumentów, 
– brak wskazanej pojemności dla zamieszczonych dokumentów,   
– obrazy nie zawierają tekstu alternatywnego, 
– niedostatecznie widoczny Focus, 
– nawigowanie focusem nie rozwija zwiniętych elementów, 
– nieprawidłowo wyrównany tekst, 
– brak wyszczególnienia  i prawidłowo opisanych linków, 
– nieodpowiednio sformatowane dokumenty word, pdf., 
– brak opisów dla dokumentów pdf. (krótko wskazać czego dotyczy dokument), 
– niewłaściwa czcionka tekstu, 
– brak możliwość wyłączenia nieistotnych dla funkcjonalności animacji i ruchów (slider), 
 

Wyłączenia 

- Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 
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- Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-10 
- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-06-30 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiadają:  
- Agata Hoedt, kontakt: 61 84 10 641, dostępnosc.cyfrowa@podgik.powiat.poznan.pl 
- Adam Koszuta, kontakt: 61 22 69 230, dostępnosc.cyfrowa@podgik.powiat.poznan.pl 
 
Każdy ma prawo: 

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
- zgłosić żądania 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 uwaga lub żądanie, 
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli uwaga lub żądanie dotyczy 
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 
 
Rozpatrzenie uwag i żądań powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni 
od dnia wystąpienia z żądaniem.  
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej 
formie nie jest możliwe,  rozpatrzenie uwag i żądań powinno nastąpić nie później niż w 
terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Skargi i odwołania 

Na niedotrzymanie terminów rozpatrzenia uwag i żądań oraz na odmowę realizacji 
uwzględnienia uwag i żądań można złożyć skargę do organu nadzorującego, tj. 
Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu 
 
Pocztą tradycyjną, na adres: 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 
 
W formie elektronicznej: 
– na adres e-mail: dostępnosc.cyfrowa@podgik.powiat.poznan.pl 
– skrzynkę ePUAP: /PODGiKPoznan/SkrytkaESP 
 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna 
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Administratorem budynku jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu.  
Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Jackowskiego. 
Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. 
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące. 
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. 
W budynku jest platforma dla osób niepełnosprawnych oraz winda. 
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach. 
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze. 
Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
Oznaczenia w alfabecie Braille’a dostępne są w windzie. Brak oznaczeń w alfabecie 
Braille’a  oraz kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i 
słabowidzących na tablicach informacyjnych. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w punkcie 
informacyjnym Starostwa Powiatowego znajdującym się przy wejściu głównym – Kancelaria 
Starostwa, w godzinach obsługi klienta, tj. poniedziałek 9:00 – 16:30, wtorek-piątek 8:00 – 
15:00. 
 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieści się na pierwszym i 
drugim piętrze budynku.  
Na pierwszym piętrze znajduje się: 
– Wydział Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, 
– Wydział Koordynacji Projektów, 
– kasa. 
 
Na drugim piętrze mieści się: 
– Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków, 
– Wydział Orzecznictwa Administracyjnego, 
– Wydział Systemu Informacji Przestrzennej, 

– Wydział Informatyki, 

– Wydział Finansów, 

– Wydział Administracyjny, 

– Wydział Organizacyjny i Kadr, 

 
 
Obsługa Klienta w sprawach z zakresu: 
- obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z weryfikacją dokumentacji technicznej, 
- koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
odbywa się na I piętrze (Hala obsługi Klienta). 
 
Obsługa Klienta w sprawach z zakresu obsługi wniosków, w tym w szczególności o wydanie 
wypisów i wyrysów oraz udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i 
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kartograficznego (m.in. mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej) odbywa się na II piętrze (pok. 
225) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


