
 

Informacja o Starostwie Powiatowym w Koninie w 
tekście łatwym do czytania i rozumienia 
 

Powiat koniński jest w województwie wielkopolskim.  

Sprawami powiatu konińskiego zajmuje 

się Starostwo Powiatowe w Koninie. 

 

Budynek Starostwa Powiatowego  

w Koninie jest przy Alejach 1 Maja 9  

w Koninie.  

 

Najważniejszą osobą w powiecie jest starosta. 

 

Starostwo Powiatowe w Koninie jest otwarte i można do niego przyjść od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.  

 

W starostwie można załatwić różne sprawy urzędowe.  

Do starostwa można napisać list lub pismo i wysłać je na adres:  

Starostwo Powiatowe w Koninie 

Al. 1 Maja 9 

62-510 Konin  



Do urzędu można zadzwonić, napisać fax lub napisać maila.  

T: 63 240 32 42 

Fax: 63 240 32 01 

M: powiat@powiat.konin.pl 

M: bip@powiat.konin.pl 

 

Do Starostwa Powiatowego w Koninie można wysłać pismo 

elektroniczne i wysłać je przez profil zaufany.  

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na którą można wysłać pismo 

do urzędu to:  

/mr9kxd249p/SkrytkaESP 

 

Dokumenty można przynosić do starostwa samemu.  

Dokumenty można zostawić w kancelarii Starostwa Powiatowego  

w Koninie, która jest na parterze budynku. 

 

Do budynku starostwa są dwa wejścia od strony Placu Górnika:   

- wejście główne ze schodami, 

- wejście w oszklonej części budynku, które jest dostosowane dla osób  

z niepełnosprawnościami.  

Przy drzwiach rozsuwanych jest dzwonek.  

Gdy zadzwonisz dzwonkiem przyjdzie pracownik urzędu i pomoże  

w załatwieniu sprawy osobie z niepełnosprawnościami.  

 

W budynku Starostwa Powiatowego w Koninie jest winda.  

Windą można wjechać na wszystkie piętra.  

 



Na parterze i 3 piętrze jest toaleta 

dostosowana do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

 

Przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe 

dla osób z niepełnosprawnościami, które 

przyjeżdżają samochodem.  

 

Do budynku Starostwa Powiatowego w Koninie można wejść z psem 

asystującym lub psem przewodnikiem. 

Są to takie psy, które pomagają osobom niewidomym albo mającym inne 

niepełnosprawności.  

 

Przy głównym wejściu do budynku 

Starostwa Powiatowego w Koninie jest punkt 

informacyjny.  

W punkcie informacyjnym pracownik urzędu 

odpowie na wszystkie pytania i powie, gdzie 

możesz załatwić swoją sprawę w starostwie.  

W punkcie informacyjnym jest pętla 

indukcyjna dla osób słabosłyszących, które mają aparat słuchowy  

i podłączają się do pętli.  

Wtedy lepiej wszystko słyszą.  

W punkcie informacyjnym jest lupa elektroniczna dla osób 

słabowidzących, która powiększa tekst i można czytać większe litery.  

 

Osoby niesłyszące, które znają Polski Język Migowy mogą w punkcie 

informacyjnym połączyć się przez internet z tłumaczem języka 

migowego, który przetłumaczy im na język migowy wszystkie informacje.  



Przy punkcie informacyjnym oraz przy 

windzie są tablice informacyjne, na których 

można przeczytać co się gdzie znajduje  

w budynku.  

 

Obok punktu informacyjnego jest kasa,  

w której można zapłacić za różne usługi.  

 

W budynku Starostwa Powiatowego w Koninie można załatwić różne 

sprawy.   

 

W Wydziale Rozwoju i Promocji dowiesz się o ciekawych wydarzeniach 

kulturalnych i turystycznych w powiecie.  

Możesz dowiedzieć się co można zwiedzić w powiecie konińskim.  

 

W Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dostaniesz 

ważne zaświadczenie gdy sprzedajesz teren nazywany działką, na 

którym jest las. Możesz dowiedzieć się jak pielęgnować swój las.  

Dostaniesz tu kartę do łowienia ryb gdy jesteś wędkarzem i łowisz ryby. 

Dostaniesz tu pomoc gdy masz dach z azbestu, który jest szkodliwy dla 

zdrowia. 

 

W Wydziale Architektury i Budownictwa dostaniesz pozwolenie na 

budowę albo zburzenie czyli rozebranie domu albo innego budynku.  

Tu możesz złożyć pismo jeżeli chcesz budować nowy dom.  

 

 

 



W Wydziale Komunikacji zarejestrujesz 

samochód lub motor, który kupiłeś oraz 

odbierzesz prawo jazdy po zdanym 

egzaminie.   

 

W Wydziale Nieruchomości i Ochrony Gruntów, załatwisz pozwolenie by 

teren rolniczy, na którym do tej pory uprawiać można było różne zboża  

i inne rośliny, teraz mógł przestać być ziemią rolniczą i by można teraz 

tam na przykład wybudować dom.  

 

W Wydziale Geodezji i Kartografii można dostać dokumenty o tym, że 

ktoś ma ziemię, na której uprawia różne rośliny. Mówimy, że taka osoba 

ma gospodarstwo rolne. Tu sprawdza się jaką jakość ma dana ziemia. 

Wydział Geodezji i Kartografii znajduje się w innym budynku niż 

starostwo. Wydział Geodezji i Kartografii jest przy ulicy Sztarka 1  

w Koninie. 

 

W Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych można otrzymać stypendium 

czyli dodatkowe pieniądze jeżeli jest się dobrym uczniem lub studentem.  

Wydział ten zajmuje się szkołami. 

Jeżeli ktoś z naszych bliskich umrze za granicami Polski czyli w innym 

kraju to ten wydział  wydaje zezwolenie na sprowadzenie jego ciała do 

Polski.  

Wydział Edukacji ma też biuro rzeczy znalezionych.  

Jeżeli coś zgubimy to możemy tutaj zapytać czy ktoś nie przyniósł tego 

co zgubiliśmy. 

Jeżeli my coś znajdziemy to też możemy tutaj przynieść 

 



Biuro Spraw Obronnych wprowadza dane do ewidencji wojskowej oraz 

opisuje zdolność fizyczną i psychiczną danej osoby do pełnienia służby 

wojskowej. 

 

W Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów można zapytać jeżeli 

kupiliśmy coś w sklepie i towar jest zepsuty, a sklep nie chce nam 

zwrócić pieniędzy.  

Porady w sprawach problemów z sklepami i różnymi usługami 

nazywamy poradami konsumenckimi.  

 

W budynku Starostwa Powiatowego w Koninie na 3 piętrze jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie można załatwić wiele spraw 

dla osób z niepełnosprawnościami.  

 


