
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr   12/2022 z dnia  9 listopada 2022 roku 

Warmińsko- Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Rosin i Nasiennictwa w Olsztynie 

 

 

 

 

 

Plan działania  

na rzecz poprawy zapewnienia dostępności  

osobom ze szczególnymi potrzebami  

w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Olsztynie 

na lata 2022-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

Warmińsko- Mazurski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Olsztynie 

Bartłomiej Wasilewski  



Planowane działanie Miejsce 

wykonania 

Dział/ osoba 

odpowiedzialna 

Przewidywa

ny termin 

uwagi 

 

I DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 
 

Budynek przy ul. Kołobrzeskiej 11 A w Olsztynie 

 

Montaż barierek przy 

wejściu 

Wejście główne; 

od strony 

parkingu 

DA 2024  

Oznaczenie co 

najmniej pierwszego i 

ostatniego stopnia 

kontrastem  

Schody 

zewnętrzne; 

klatka schodowa 

(parter) 

DA 2022  

Obniżenie domofonów 

na maksymalną 

wysokość 80-90 cm 

 

 DA 2023  

Lepsze oznaczenie 

sekretariatu i 

sanitariatów 

 

korytarz DA 2023  

Dostosowanie łazienek 

do potrzeb osób ze 

szczególnymi 

potrzebami 

 

 DA 2024  

Budynek przy ul. Łuczańskiej 1 w Giżycku 

 

Montaż barierek przy 

schodach 

 

Schody 

zewnętrzne 

DA 2024  

Oznaczenie co 

najmniej pierwszego i 

ostatniego stopnia 

kontrastem  

 

Schody 

zewnętrzne 

DA 2022  

Budynek przy ul. Powstańców Warszawy w Kętrzynie 

 

Oznaczenie co 

najmniej pierwszego i 

ostatniego stopnia 

kontrastem  

 

Klatka schodowa 

(parter) 

DA 2022  

Budynek przy ul. Olsztyńskiej 28 w Nidzicy 

 

Montaż barierki  oraz 

oznaczenie co najmniej 

Klatka schodowa 

(parter) 

DA 2023  



pierwszego i ostatniego 

stopnia kontrastem  

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 24 D w Nowym Mieście Lubawskim 

 

 Oznaczenie co 

najmniej pierwszego i 

ostatniego stopnia 

kontrastem  

 

Schody 

zewnętrzne i 

wewnętrzne 

DA 2022  

Budynek przy ul. Sienkiewicza 13 w Ostródzie 

 

Oznaczenie co 

najmniej pierwszego i 

ostatniego stopnia  

Klatka schodowa 

parter oraz I 

piętro 

DA 2022  

Obniżenie domofonów 

na maksymalną 

wysokość 80-90 cm 

 

Klatka 

schodowa- 

wejście do 

Oddziału 

 

DA 2023  

 

II DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA 

 
Opracowanie zasad 

sporządzania 

dokumentów 

cyfrowych   
 

 Koordynator ds. 

dostępności 

SIN 

2023  

 Przeszkolenie 

pracowników 

odpowiedzialnych za 

tworzenie oraz 

umieszczanie treści na 

stronie internetowej 
 

 Koordynator ds. 

dostępności 

2023  

Aktualizowanie 

deklaracji dostępności 

 

Strona 

internetowa  

http://piorin.gov.

pl/wiorin/warmin

sko-mazurskie/ 

Koordynator ds. 

dostępności 

 

do 31 marca 

każdego 

roku; 

wg potrzeb 

 

 

 

III DOSTĘPNOŚĆ INFOMACYJNO-KOMUNIKACYJNA 
 

Zapewnienie na stronie 

internetowej informacji 

na temat działalności: 

 

a) w postaci pliku 

zawierającego tekst 

 Koordynator ds. 

dostępności 

SIN 

 

 

 

 

2022 

 

 

 



odczytywanym 

maszynowo 

 

b )nagrania w polskim 

języku migowym 

c)w tekście łatwym do 

czytania (ETR) 

 

 

 

2023 

 

2022 

Zakładka na stronie 

internetowej 

zawierająca 

najważniejsze 

informacje dotyczące 

informacji o 

dostępności 

 

Strona 

internetowa  

http://piorin.gov.

pl/wiorin/warmin

sko-mazurskie/ 

Koordynator ds. 

dostępności 

SIN 

2022  

Szkolenie dla 

pracowników z obsługi 

klienta ze 

szczególnymi 

potrzebami 

 

 Koordynator ds. 

dostępności 

kierownicy 

 

2023  

Wyznaczenie 

osoby/osób do pomocy 

osobom z 

niepełnosprawnością w 

każdym Oddziale 

 

  2023 Informacja z 

nr tel. do 

wyznaczonej 

osoby 

Upowszechnianie 

używania prostego 

języka 

 

 Koordynator ds. 

dostępności, 

kierownicy 

działów, 

oddziałów, 

oddziałów 

granicznych 

 

2024  

 

IV. INNE 

 

Przygotowanie 

(opracowanie) Raportu 

o stanie zapewnienia 

dostępności oraz 

zamieszczenie na 

stronie internetowej 

 

 Koordynator ds. 

dostępności 

 

 

SIN 

Do 31 

marca 2025 

roku 

 

Monitorowanie 

działalności podmiotu 

w zakresie zapewniania 

dostępności osób ze 

 Koordynator ds. 

dostępności 

 

Praca 

bieżąca 

 



szczególnymi 

potrzebami 

 

Wsparcie osób ze 

szczególnymi 

potrzebami w dostępie 

do usług świadczonych 

przez WIORiN 

 Koordynator ds. 

dostępności 

Wszyscy 

pracownicy  

Praca 

bieżąca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


