
Adres:  

 

Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieści się wydział Centrum Organizacji 

Pozarządowych. 

 

Opis dostępności architektonicznej budynku Centrum Organizacji Pozarządowych: 

1. Opis dostępności wejścia do budynku: 

Wejście główne znajduje się od ulicy 3 Maja: dostępne dla osób  

z niepełnosprawnościami; drzwi z progiem nieprzekraczającym 2 cm wysokości. 

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. 

Korytarz oraz pomieszczenia biurowe, znajdujące się na poziomie +1 (podwyższony parter): 

są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.  

W korytarzu znajduje się platforma do transportu osób na wózku inwalidzkim, 

rodzica z dzieckiem w wózku itp. 

Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień 

pomalowany kontrastowo żółtym pasem o szerokości 4 – 5 cm; dodatkowo przed dolnym  

i górnym stopniem zamontowana faktura bezpieczeństwa typu B. Na całej powierzchni 

wydziału zamontowane są fakturowe oznaczenia nawierzchni, pozwalające osobom  

z dysfunkcjami wzroku dotrzeć w dowolne miejsce pomieszczenia. 

 

3. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle 

indukcyjne). 

 Platforma: tak (patrz: punkt 2). 

 Pochylnia: brak. 

 Pętla indukcyjna: brak. 

 Toaleta dostosowana: tak. 



W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów 

dotykowych. 

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych 

wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu 

postojowym, wydzielonym i oznaczonym (znak pionowy i poziomy, brak wymalowania  

w kolorze niebieskim) tuż przed budynkiem, tj. na południowej pierzei Placu Wolności – 

wjazd od strony ulicy Wojska Polskiego lub od ulicy Wiosny Ludów. 

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym. 

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu 

Miejskiego, w którym znajduje się Centrum Organizacji Pozarządowych  

w Koninie.  

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu 

lub online.  

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Koninie mogą 

skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania  

z usługi tłumacza przed planowaną wizytą. Osobą odpowiedzialną za kontakt  

z niesłyszącym petentem jest pani Katarzyna Kupińska, posługująca się językiem migowym  

w stopniu zaawansowanym. 

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób: 

- przesłać informację wraz z kontaktem zwrotnym do zgłaszającego wypełniając formularz: 

https://bip.konin.eu/index.php?d=inf_dla_nieslyszacych  

- e-mailem na adres: sekretariat@konin.um.gov.pl, 

- faksem na nr: 63 2429920, 

- telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 

63 2401273 lub 63 2401226 (numery do Biura Obsługi Interesanta). 

 

 

https://bip.konin.eu/index.php?d=inf_dla_nieslyszacych
mailto:sekretariat@konin.um.gov.pl


Inne informacje. 

Dojazd do Urzędu Miasta:  

 

autobusem MZK: do przystanku GRUNWALDZKA, następnie ulicą Śliską do Placu 

Wolności i 3 Maja lub ulicą Gwoździarską do 3 Maja; 

 

samochodem: ulicą Wojska Polskiego do Placu Wolności i 3 Maja. 


