WAŻNE ZALECENIE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Uwaga!!!
Przypominamy o generalnych zasadach dotyczących bezpieczeństwa korzystania z zasobów Internetu
oraz komputerów i urządzeń mobilnych, w szczególności w zakresie:









posiadania aktualnych wersji oprogramowania,
stosowania odpowiednich technik zabezpieczających komputery i urządzenia mobilne,
stosowania programów chroniących przed złośliwym oprogramowaniem ,
stosowania haseł o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa,
niestosowania tego samego hasła przy korzystaniu z różnych systemów,
okresowej zmiany hasła,
nieudostępniania haseł osobom trzecim,
niezapisywania haseł w pamięci przeglądarek ani w innych plikach na dysku.

 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie ponosi odpowiedzialności za informacje wprowadzone
do systemu IPA
 przez użytkowników systemu, w tym w szczególności przez użytkowników nieuprawnionych.
 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju
problemy techniczne związane z dostępem lub z korzystaniem z systemu IPA leżące po stronie
użytkowników systemu.
 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
bezpośrednie lub pośrednie szkody lub następstwa tych szkód, wynikłe z dostępu do systemu
IPA lub z korzystania z tego systemu, w szczególności w sposób niedozwolony,
niekontrolowany lub powodujący naruszenie Regulaminu aukcji lub Instrukcji użytkowania.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:
Urząd Regulacji Energetyki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
https://ipa.ure.gov.pl, zgodnie z ustawą 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 https://ipa.ure.gov.pl.
Data publikacji strony internetowej: 12.12.2016 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.12.2020 r.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 16.12.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Problemy z dostępnością strony internetowej prosimy zgłaszać na adres: aukcjeoze@ure.gov.pl. Tą
samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania
zapewnienia dostępności.

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 itp. 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.
Adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
Dostępność architektoniczna
1. Siedziba Urzędu Regulacji Energetyki (URE) znajduje się w kompleksie składającym się z trzech
wielokondygnacyjnych budynku, pomiędzy którymi można przemieszczać się na poziomie
zadaszonego parteru.
2. Do budynku, w którym Urząd Regulacji Energetyki ma siedzibę prowadzą 4 wejścia: dwa od Alej
Jerozolimskich, jedno od ul. Nowoberesteckiej oraz jedno od drogi wewnętrznej prostopadłej do
Alej Jerozolimskich, na którą wjazd jest możliwy po pobraniu biletu z parkometru. Do wszystkich
wejść można się dostać wprost z poziomu terenu.
3. Recepcja URE znajduje się na parterze budynku. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak
poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.
4. Przed budynkiem, od strony Alej Jerozolimskich wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych.
5. Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest
dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
6. Windy w budynku umożliwiają przewóz osób z trudnościami w poruszaniu się.
7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
9. W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym lub dla osób niewidomych i słabowidzących.
11. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim
powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
Aplikacje mobilne
nie dotyczy

