
Katowice, 01-03-2021 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
40-172 Katowice, ul. Grabowa 1 A.

Deklaracja dostępności.

Dostępność architektoniczna.

Deklaracja dostępności architektonicznej dotyczy:

1. Głównej lokalizacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Katowicach, 40-172 Katowice, ul. Grabowa 1 A

2. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Bielsko Biała, 43-300 Bielsko Biała, ul. Piastowska 40

3. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Cieszyn, 43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 25

4. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Częstochowa, 42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 7

5. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Ku Dołom 6

6. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Katowice, 40-172 Katowice, ul. Grabowa 1A

7. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Kłobuck, 42-100 Kłobuck, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 15

8. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Lubliniec, 42-700 Lubliniec, ul. Karola Miarki 15/3

9. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Pszczyna, 43-200 Pszczyna, ul. Stefana Batorego 26

10.Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego 5 pok. 201

11.Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Zawiercie, 42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 30.



1. Główna lokalizacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Katowicach znajduje się w Katowicach przy ul. Grabowej 
1 A. 

Budynek liczy 4 piętra i piwnice. Budynek nie posiada windy. WIORiN zajmuje 
pomieszczenia na parterze oraz na 1 i 2 piętrze. Budynek posiada 2 wejścia i 3 wyjścia. 
Wejście główne, od strony zachodniej, dostępne jest jedynie z wykorzystaniem 
schodów. Wejście od strony wschodniej, dostosowane jest dla osób poruszających się 
na wózkach, z wykorzystaniem rampy wjazdowej. Przy obu wejściach znajdują się 
dzwonki, za pomocą których można przywołać pracownika, kierującego interesanta do 
pokoju obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Pokój znajduje się na parterze 
budynku. Od strony wschodniej budynku znajduje się parking wewnętrzny gdzie są 
wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Poszczególne 
piętra i pomieszczenia, w tym toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami (na 
parterze), są oznakowane. W budynku nie ma informacji, na temat rozkładu 
pomieszczeń, przygotowanych w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. Istnieje 
możliwość wejścia z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem. Osoby 
z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży mogą skorzystać z priorytetowej obsługi. 
Osobie ze szczególnymi potrzebami zapewnia się wsparcie innej osoby.

2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Bielsko Biała, 43-300 Bielsko Biała, ul. Piastowska 40.

WIORiN Oddział Bielsko Biała znajduje się w budynku Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40. 
Budynek posiada 3 wejścia: od strony ul. Asnyka (przewiązka), od ul. Mieszka I, i od 
strony parkingu przy ul. Asnyka na bocznej ścianie na poziomie przyziemia (poziom -
1). Dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością posiada jedynie wejście do budynku 
od strony ul. Mieszka I (możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózkach). 
Po wejściu do budynku i przejściu kilkunastu metrów można dojść do windy, która 
obsługuje poziomy od -1 (przyziemie) do 3 piętra. Budynek jest wyposażony w 1 windę 
dostępną dla osób z niepełnosprawnością, którą można się poruszać po 5-ciu 
kondygnacjach budynku tj. poziom -1 (przyziemie), parter, I piętro, II piętro, III piętro. 
Na poziom IV piętra prowadzą schody klatki schodowej. Osoby z niepełnosprawnością 
mogą korzystać z ogólnodostępnych toalet znajdujących się na paterze oraz I, II, i II 
piętrze budynku. Winda wyposażona jest w system dźwiękowy informujący 
o zamykaniu drzwi, kierunku jazdy oraz numerze piętra. Komunikaty głosowe są 
dobrze słyszalne. Winda posiada wyświetlacz pokazujący numer piętra. W budynku 
nie ma pętli indukcyjnych. Przed budynkiem na parkingu od strony ul. Mieszka I 
(w pobliżu wejścia do budynku przez przewiązkę) wyznaczone są 2 miejsca 
parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, usytuowane na terenie Starostwa 
Powiatowego w Bielsku-Białej. Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do 
budynku jak każdy inny klient. W poczekalni Urzędu znajduje się telewizor 
wyświetlający bajki i inne programy dla dzieci. Najmłodsi klienci mogą skorzystać tam 
z kącika z zabawkami i kolorowankami. Obok portierni znajduje się pokój dla rodzica z 
dzieckiem. Można w nim przebrać lub nakarmić dziecko w trakcie pobytu w Urzędzie.



WIORiN zajmuje pomieszczenia na 4 piętrze, wejście do nich z piętra 3 możliwe jest 
jedynie z wykorzystaniem schodów. Po uprzednim uzgodnieniu, np. telefonicznym lub 
za pośrednictwem poczty e-mail, z pracownikiem WIORiN Oddział Bielsko-Biała 
prowadzona jest obsługi interesanta poza oddziałem. W granicach właściwości 
miejscowej oddziału, jego pracownik może dojechać do interesanta w celu obsługi. 
Pomieszczenia WIORiN są oznakowane. Osoby z niepełnosprawnościami i kobiety 
w ciąży mogą skorzystać z priorytetowej obsługi. Osobie ze szczególnymi potrzebami 
zapewnia się wsparcie innej osoby.

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Cieszyn, 43-400 Cieszyn, ul. Głęboka 25.

WIORiN Oddział Cieszyn zajmuje pomieszczenia na 1 piętrze budynku. Wejście od 
strony ul. Głębokiej 25 możliwe jest jedynie z wykorzystaniem schodów. Budynek nie 
posiada windy. Wejście nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. 
Przed budynkiem brak jest parkingu oraz miejsc parkingowych dla osób 
z niepełnosprawnością. Po uprzednim uzgodnieniu, np. telefonicznym lub za 
pośrednictwem poczty e-mail, z pracownikiem WIORiN Oddział Cieszy prowadzona 
jest obsługa interesanta poza oddziałem. W granicach właściwości miejscowej 
oddziału, jego pracownik może dojechać do interesanta w celu obsługi. Pomieszczenia 
WIORiN są oznakowane. W budynku nie ma informacji, na temat rozkładu 
pomieszczeń, przygotowanych w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. Istnieje 
możliwość wejścia z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem. Osoby 
z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży mogą skorzystać z priorytetowej obsługi. 
Osobie ze szczególnymi potrzebami zapewnia się wsparcie innej osoby.

4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Częstochowa, 42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 7.

WIORiN Oddział Częstochowa znajduje się w budynku Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach Oddział w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 
7. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od strony ul. Jana III 
Sobieskiego i boczne z parkingu od strony ul. Korczaka. Do wejścia od ul. Korczaka 
prowadzą schody. Dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością posiada jedynie 
wejście do budynku od strony ul. Sobieskiego (możliwość wjazdu dla osób 
poruszających się na wózkach). Wejście do budynku odbywa się z poziomu chodnika. 
Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Recepcja znajduje się na wprost drzwi 
wejścia głównego. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może przedostać się 
na hol głównej klatki schodowej za pomocą pochylni znajdującej się za recepcją. Dla 
osób poruszających się na wózkach dostępne są tylko korytarze i pomieszczenia na 
parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą 
platformy zainstalowanej w holu głównym. Platformę załącza pracownik recepcji 
(nieużywana platforma po określonym czasie ok. 5 minut przechodzi w stan 
spoczynku).W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością 
znajduje się na parterze, na końcu korytarza skrzydła od strony ul. Sobieskiego. Cały 
budynek posiada oznakowanie kierunku wyjścia z budynku. 



Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest oznakowana (tabliczka na drzwiach 
toalety). Na korytarzach znajdują się tabliczki informujące o kierunku dojścia do toalety 
przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w 
alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób 
niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed 
budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, 
znajdujące się od strony ul. Korczaka, w strefie parkingów miejskich. Do budynku i 
wszystkich jego ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym. 
Przy Biurze Obsługi Klienta znajduje się pokój dla rodzica z dzieckiem. Można w nim 
przebrać lub nakarmić dziecko w trakcie pobytu w Urzędzie. Najmłodsi klienci mogą 
skorzystać tam z kącika z zabawkami i kolorowankami. Klucz do pokoju znajduje się u 
pracowników ochrony Urzędu.

WIORiN zajmuje pomieszczenia na 3 piętrze, wejście do nich możliwe jest 
z wykorzystaniem schodów. Po uprzednim uzgodnieniu, np. telefonicznym lub za 
pośrednictwem poczty e-mail, z pracownikiem WIORiN Oddział Częstochowa 
prowadzona jest obsługa interesanta poza oddziałem. W granicach właściwości 
miejscowej oddziału, jego pracownik może dojechać do interesanta w celu obsługi. 
Pomieszczenia WIORiN są oznakowane. Osoby z niepełnosprawnościami i kobiety 
w ciąży mogą skorzystać z priorytetowej obsługi. Osobie ze szczególnymi potrzebami 
zapewnia się wsparcie innej osoby.

5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Ku Dołom 6.

WIORiN Oddział Gliwice zajmuje pomieszczenia na tzw. wysokim parterze budynku. 
Budynek nie posiada windy. Wejście, od strony ul. Ku Dołom 6, zarówno do samego 
budynku jak i do pomieszczeń zajmowanych przez WIORiN możliwe jest jedynie 
z wykorzystaniem schodów. Wejście nie jest dostosowane dla osób poruszających się 
na wózkach. Na terenie nieruchomości znajdują się miejsca parkingowe. 
Po uprzednim uzgodnieniu, np. telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail, 
z pracownikiem WIORiN Oddział Gliwice prowadzona jest obsługa interesanta poza 
oddziałem. W granicach właściwości miejscowej oddziału jego pracownik może 
dojechać do interesanta w celu obsługi. Pomieszczenia WIORiN są oznakowane. 
W budynku nie ma informacji, na temat rozkładu pomieszczeń, przygotowanych 
w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. Istnieje możliwość wejścia z psem 
asystującym oraz z psem przewodnikiem. Osoby z niepełnosprawnościami i kobiety 
w ciąży mogą skorzystać z priorytetowej obsługi. Osobie ze szczególnymi potrzebami 
zapewnia się wsparcie innej osoby.

6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Katowice, 40-172 Katowice, ul. Grabowa 1 A.

WIORiN Oddział Katowice znajduje się w budynku głównej lokalizacji Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach i zajmuje pomieszczenia na 
parterze i 2 piętrze budynku. Budynek liczy 4 piętra i piwnice. Budynek nie posiada 



windy. Budynek posiada 2 wejścia i 3 wyjścia. Wejście główne, od strony zachodniej, 
dostępne jest jedynie z wykorzystaniem schodów. Wejście od strony wschodniej, 
dostosowane jest dla osób poruszających się na wózkach, z wykorzystaniem rampy 
wjazdowej. Przy obu wejściach znajdują się dzwonki, za pomocą których można 
przywołać pracownika, kierującego interesanta do pokoju obsługi osób ze 
szczególnymi potrzebami. Pokój znajduje się na parterze budynku. Od strony 
wschodniej budynku znajduje się parking wewnętrzny gdzie są wyznaczone 2 miejsca 
parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Poszczególne piętra i pomieszczenia, 
w tym toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami (na parterze), są oznakowane. 
W budynku nie ma informacji, na temat rozkładu pomieszczeń, przygotowanych 
w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. Istnieje możliwość wejścia z psem 
asystującym oraz z psem przewodnikiem. Osoby z niepełnosprawnościami i kobiety 
w ciąży mogą skorzystać z priorytetowej obsługi. Osobie ze szczególnymi potrzebami 
zapewnia się wsparcie innej osoby.

7. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Kłobuck, 42-100 Kłobuck, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 15.

Budynek składa się z parteru oraz 1 piętra. Budynek nie posiada windy. WIORiN 
Oddział Kłobuck zajmuje pomieszczenia na 1 piętrze, wejście do nich możliwe jest 
jedynie z wykorzystaniem schodów. Budynek posiada 1 wejście od ul. Wyszyńskiego 
15 prowadzące na parter (poziom parteru dostępny dla osób np. na wózkach). Przy 
drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, za pomocą którego można przywołać 
pracownika WIORiN. Przed budynkiem znajduje się parking jednak nie ma tam 
wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Na parterze 
budynku znajduje się toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami. Po uprzednim 
uzgodnieniu, np. telefonicznym lub e-mail, z pracownikiem WIORiN Oddział Kłobuck 
prowadzona jest obsługa interesanta poza Oddziałem. W granicach właściwości 
miejscowej oddziału, jego pracownik może dojechać do interesanta w celu obsługi. 
Pomieszczenia WIORiN są oznakowane. W budynku nie ma informacji, na temat 
rozkładu pomieszczeń, przygotowanych w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. 
Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem. Osoby 
z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży mogą skorzystać z priorytetowej obsługi. 
Osobie ze szczególnymi potrzebami zapewnia się wsparcie innej osoby.

8. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Lubliniec, 42-700 Lubliniec, ul. Karola Miarki 15/3.

Budynek liczy 3 pietra. Budynek nie posiada windy. WIORiN Oddział Lubliniec zajmuje 
pomieszczenia na 3 piętrze, wejście do nich możliwe jest jedynie z wykorzystaniem 
schodów. Przy wejściu do budynku od ul. Miarki 15 znajduje się domofon, który 
umożliwia kontakt z pracownikiem WIORiN. Po uprzednim uzgodnieniu, np. 
telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail, z pracownikiem WIORiN Oddział 
Lubliniec prowadzona jest obsługa interesanta poza Oddziałem. W granicach 
właściwości miejscowej oddziału, jego pracownik może dojechać do interesanta w celu 



obsługi. Pomieszczenia WIORiN są oznakowane. W budynku nie ma informacji, na 
temat rozkładu pomieszczeń, przygotowanych w sposób wizualny i dotykowy lub 
głosowy. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem. 
Osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży mogą skorzystać z priorytetowej 
obsługi. Osobie ze szczególnymi potrzebami zapewnia się wsparcie innej osoby.

9. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Pszczyna, 43-200 Pszczyna, ul. Stefana Batorego 26.

Budynek liczy 2 piętra i poddasze. Budynek nie posiada windy. WIORiN Oddział 
Pszczyna zajmuje pomieszczenia na poddaszu, wejście do nich możliwe jest jedynie 
z wykorzystaniem schodów. Przy wejściu do budynku znajduje się domofon, który 
umożliwia kontakt z pracownikiem WIORiN. Przed budynkiem znajduje się parking. 
Jest on przeznaczony do użytku wewnętrznego. Po telefonicznym skontaktowaniu się 
z pracownikiem Inspektoratu, istnieje możliwość udostępnienia - osobie ze 
szczególnymi potrzebami na czas jej obsługi - miejsca parkingowego. Po uprzednim 
uzgodnieniu, np. telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail, z pracownikiem 
WIORiN Oddział Pszczyna prowadzona jest obsługi interesanta poza oddziałem. 
W granicach właściwości miejscowej Oddziału, jego Pracownik może dojechać do 
interesanta w celu obsługi. Pomieszczenia WIORiN są oznakowane. W budynku nie 
ma informacji, na temat rozkładu pomieszczeń, przygotowanych w sposób wizualny 
i dotykowy lub głosowy. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym oraz z psem 
przewodnikiem. Osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży mogą skorzystać 
z priorytetowej obsługi. Osobie ze szczególnymi potrzebami zapewnia się wsparcie 
innej osoby.

10.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego 5 pok. 201.

Budynek liczy 3 pietra. Budynek posiada 2 wejścia. Główne od ul. Batorego 5 (od 
strony północnej) oraz wejście od strony południowo-wschodniej. Budynek posiada 
windę. Wejście/winda usytuowana jest od strony południowo-wschodniej, umożliwia 
dostęp do budynku i pomieszczeń WIORiN osobom ze szczególnymi potrzebami. 
WIORiN zajmuje pomieszczenia na 2 piętrze, wejście do nich z możliwe jest 
wykorzystaniem schodów lub windy. Przed budynkiem znajdują się miejsca 
parkingowe w tym również dla osób z niepełnosprawnością. Po uprzednim 
uzgodnieniu, np. telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail, z pracownikiem 
WIORiN prowadzona jest obsługa interesanta poza Oddziałem. W granicach 
właściwości miejscowej oddziału, jego pracownik może dojechać do interesanta w celu 
obsługi. Pomieszczenia WIORiN są oznakowane. W budynku nie ma informacji, na 
temat rozkładu pomieszczeń, przygotowanych w sposób wizualny i dotykowy lub 
głosowy. Osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży mogą skorzystać 
z priorytetowej obsługi. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym oraz z psem 
przewodnikiem. Osobie ze szczególnymi potrzebami zapewnia się wsparcie innej 
osoby.



11. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
Oddział Zawiercie, 42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 30.

Budynek składa się z parteru oraz 1 piętra. Budynek nie posiada windy. WIORiN 
Oddział Zawiercie zajmuje pomieszczenia na parterze, wejście do nich możliwe jest 
jedynie z wykorzystaniem schodów. Budynek położony jest przy ulicy Towarowej 30. 
Wejście usytuowane jest od strony południowej. Przed budynkiem znajduje się parking 
jednak nie ma tam wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób 
z niepełnosprawnością. Po uprzednim uzgodnieniu, np. telefonicznym lub za 
pośrednictwem poczty e-mail, z pracownikiem WIORiN prowadzona jest obsługi 
interesanta poza oddziałem. W granicach właściwości miejscowej oddziału, jego 
pracownik może dojechać do interesanta w celu obsługi. Pomieszczenia WIORiN są 
oznakowane. W budynku nie ma informacji, na temat rozkładu pomieszczeń, 
przygotowanych w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. Osoby 
z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży mogą skorzystać z priorytetowej obsługi. 
Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem. Osobie 
ze szczególnymi potrzebami zapewnia się wsparcie innej osoby.

Opracował:
Koordynator ds. dostępności
Dariusz Gutkowski
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