
 
Oddział w Świebodzinie – dostępność architektoniczna. 

 
Do wejścia budynku należy dojść kierując się w lewo po przejściu przez furtkę lub bramę wjazdową od ulicy 
Słonecznej. 
Przed budynkiem wzdłuż chodnika znajdują się miejsca parkingowe naprzeciwko wejścia do budynku. 
Wejście znajduje się w głębi budynku (na wprost po otworzeniu drzwi frontowych). 
Do wejścia głównego należy pokonać 1 stopień schodów a następnie w linii prostej dalsze 8 stopni. Brak podjazdu dla 
wózków. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami czy barierkami. 
Na czas epidemii, aby wejść do budynku należy zadzwonić pod nr tel. 68-3829908 i poprosić o pomoc. 
W budynku nie ma windy (biuro znajduje się na wysokim parterze). 
Dla osób na wózkach dostępni są pracownicy oddziału przed wejściem do budynku. 
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wysokim parterze. 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 
niewidomych i słabowidzących. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. – Oddział we Wschowie 
Wejście do budynku znajduje się na wprost przejścia dla pieszych, wejście bezpośrednio z chodnika przy głównej 
ulicy.  
Na parkingu, który znajduje się bezpośrednio za budynkiem ( brama ok. 10 m za wejściem głównym w prawo) brak 
jest wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych oznaczonego tabliczką. 
Biuro Oddziału WIORiN Wschowa znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Budynek nie posiada windy ani 
podjazdu dla wózków inwalidzkich. 
Do wejścia prowadzą 4 stopnie schodów. Brak jest podjazdu dla wózków. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami czy barierkami. 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 
niewidomych i słabowidzących. 
 
Żagań – dostępność architektoniczna. 
Do wejścia budynku należy dojść kierując się w lewo po przejściu drogą o nawierzchni betonowej (ok. 30 m) 
następnie w prawo wejść w podwórko wyłożone kostkami  z  polbruku od ulicy Bema. 
Przed budynkiem brak  miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 
Wejście znajduje się w głębi budynku (ok. 40 m po skręcie w lewo). 
Do wejścia bez stopni schodowych (płaskie) .  
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami czy barierkami. 
Na czas epidemii, aby wejść do budynku należy skorzystać z domofonu znajdującego się na drzwiach lub zadzwonić 
pod nr tel. 68-3773266 i poprosić o pomoc. 
W budynku nie ma windy (budynek dwukondygnacyjny). 
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. 
Toaleta dla osób niepełnosprawnych  brak. 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 
niewidomych i słabowidzących. 


