
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025 

I. Informacje ogólne  

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020, poz. 1062), zwana dalej „ustawą”, 

nakłada na instytucje publiczne obowiązek poprawy warunków funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami lub osób z obniżonym 

poziomem sprawności np. z powodu wieku lub choroby. Podmiot publiczny musi zapewnić dostępność poprzez usunięcie barier, zastosowanie 

nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień.  

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 tej ustawy Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu przygotował plan działania 

na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Zgodnie z prawem, plan obejmuje analizę stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz działania, które usprawnią 

realizację zadań w zakresie dostępności. Plan uwzględnia zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-

komunikacyjnej.  

II. Dotychczasowe działania podejmowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, dalej WIORiN we 

Wrocławiu na rzecz zapewnienia dostępności: 

• powołano koordynatora ds. dostępności w WIORiN we Wrocławiu; 

• przygotowano deklaracje dostępności budynków użytkowanych przez WIORiN we Wrocławiu; 

• zobowiązano pracowników WIORiN we Wrocławiu do wszelkiej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami, mającej na celu 

załatwienie sprawy w urzędzie; 

• przeprowadzono przeglądy budynków WIORiN we Wrocławiu pod kątem dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi 

potrzebami;  



• umożliwiono wejście do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem;  

• wprowadzono możliwość załatwiania sprawy w Urzędzie przy pomocy tłumacza języka migowego na wniosek klienta;  

• przeszkolono koordynatora ds. dostępności, który uczestniczył w „Szkoleniu dla koordynatorów do spraw dostępności w urzędach” 

organizowanym przez KPRM; 

• przeszkolono redaktorów merytorycznych i technicznych, którzy uczestniczyli w „Szkoleniu z zakresu zapewnienia dostępności, 

przygotowywanych i udostępnianych dokumentów urzędowych, treści zamieszczanych na stronach internetowych oraz innych 

materiałów/publikacji urzędowych”; 

• Ponadto od wielu lat stosujemy proaktywne podejście w kwestii zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, w tym:  

• we wszystkich publikowanych ogłoszeniach o naborach wprowadzono informację, która ma zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do 

aplikowania;  

• w ogłoszeniach o naborach zamieszczono praktyczne informacje o warunkach pracy dla osób z niepełnosprawnościami;  

• w trakcie prowadzonych naborów bierzemy pod uwagę pierwszeństwo w zatrudnieniu i zasadę równego traktowania osób z 

niepełnosprawnościami;  

• Współpracujemy z urzędami pracy, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON); 

W strukturze WIORiN we Wrocławiu znajdują się 23 oddziały rozmieszczone w powiatach. Oddziały mają swoje lokalizacje w budynkach 

będących w trwałym zarządzie WIORiN we Wrocławiu oraz wynajmowanych od różnych firm i instytucji. Aktualny stan dostępności w 

poszczególnych oddziałach WIORiN we Wrocławiu oraz w siedzibie przy ul. Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu został opisany w deklaracjach 

dostępności umieszczonych na stronie Urzędu. 



III. Planowane działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa we 

Wrocławiu dla osób ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025 

 

Nazwa zadania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności w poszczególnych budynkach  

WIORiN we Wrocławiu 

Realizacja  

w 2021 

roku 

Realizacja  

w 2022 

roku 

Realizacja  

w 2023 

roku 

Realizacja  

w 2024 

roku 

Realizacja  

w 2025 

roku 

Komórka 

odpowiedzialna 

Przygotowanie miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych 

      

Oddział w Miliczu - przygotować pismo do 

zarządcy/właściciela budynku z wnioskiem o 

przygotowanie miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych. 

TAK     Koordynator  

ds. dostępności 

Oddział w Oleśnicy – przygotować miejsce parkingowe 

dla osób niepełnosprawnych 

TAK 

 

    Dział Administracyjny 

Oddział Oława - przygotować pismo do 

zarządcy/właściciela budynku z wnioskiem o 

przygotowanie miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych. 

TAK     Koordynator  

ds. dostępności 

Oddział w Strzelinie - przygotować miejsce parkingowe 

dla osób niepełnosprawnych 

 TAK 

 

   Dział Administracyjny 



Nazwa zadania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności w poszczególnych budynkach  

WIORiN we Wrocławiu 

Realizacja  

w 2021 

roku 

Realizacja  

w 2022 

roku 

Realizacja  

w 2023 

roku 

Realizacja  

w 2024 

roku 

Realizacja  

w 2025 

roku 

Komórka 

odpowiedzialna 

Oddział w Środzie Śląskiej - przygotować pismo do 

zarządcy/ właściciela budynku z wnioskiem o 

przygotowanie miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych. 

TAK     Koordynator  

ds. dostępności 

Oddział w Trzebnicy - przygotować pismo do 

zarządcy/właściciela budynku z wnioskiem o 

przygotowanie miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych. 

TAK     Koordynator  

ds. dostępności 

Oddział Dzierżoniów - przygotować miejsce 

parkingowe dla osób niepełnosprawnych 

 TAK 

   

   Dział Administracyjny 

Oddział w Kłodzku - przygotować pismo do 

zarządcy/właściciela budynku z wnioskiem o 

przygotowanie miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych. 

TAK     Koordynator  

ds. dostępności 

Oddział w Świdnicy - przygotować pismo do 

zarządcy/właściciela budynku z wnioskiem o 

TAK     Koordynator  

ds. dostępności 



Nazwa zadania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności w poszczególnych budynkach  

WIORiN we Wrocławiu 

Realizacja  

w 2021 

roku 

Realizacja  

w 2022 

roku 

Realizacja  

w 2023 

roku 

Realizacja  

w 2024 

roku 

Realizacja  

w 2025 

roku 

Komórka 

odpowiedzialna 

przygotowanie miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych. 

Oddział w Ząbkowicach Śląskich - przygotować pismo 

do zarządcy/właściciela budynku z wnioskiem o 

przygotowanie miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych. 

TAK     Koordynator  

ds. dostępności 

Oddział w Głogowie - przygotować miejsce 

parkingowe dla osób niepełnosprawnych 

 TAK 

 

   Dział Administracyjny 

Oddział w Jaworze - przygotować pismo do 

zarządcy/właściciela budynku z wnioskiem o 

przygotowanie miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych. 

TAK     Koordynator  

ds. dostępności 

Oddział w Lubinie - przygotować miejsce parkingowe 

dla osób niepełnosprawnych 

 TAK 

 

   Dział Administracyjny 

Oddział w Złotoryi - przygotować miejsce parkingowe 

dla osób niepełnosprawnych 

 TAK 

 

   Dział Administracyjny 



Nazwa zadania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności w poszczególnych budynkach  

WIORiN we Wrocławiu 

Realizacja  

w 2021 

roku 

Realizacja  

w 2022 

roku 

Realizacja  

w 2023 

roku 

Realizacja  

w 2024 

roku 

Realizacja  

w 2025 

roku 

Komórka 

odpowiedzialna 

Oddział w Lwówku Śl. - przygotować miejsce 

parkingowe dla osób niepełnosprawnych 

 TAK 

   

   Dział Administracyjny 

Oddział Jelenia Góra - przygotować pismo do 

zarządcy/właściciela budynku z wnioskiem o 

przygotowanie miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych. 

TAK     Koordynator  

ds. dostępności 

Przygotowanie tablic identyfikujących urząd, w tym w 

języku Braille’a. 

      

WIORiN we Wrocławiu - umieścić tablicę 

identyfikującą Urząd na budynku od strony ul. 

Lelewela (przy wejściu dla osób niepełnosprawnych) 

oraz tabliczki w języku Braille’a, od strony ul. 

Piłsudskiego. 

 TAK 

   

   Dział Administracyjny 

Oddział w Trzebnicy - umieścić tablicę identyfikującą 

Urząd na budynku od strony ul. Milickiej. 

 TAK 

 

   Dział Administracyjny 



Nazwa zadania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności w poszczególnych budynkach  

WIORiN we Wrocławiu 

Realizacja  

w 2021 

roku 

Realizacja  

w 2022 

roku 

Realizacja  

w 2023 

roku 

Realizacja  

w 2024 

roku 

Realizacja  

w 2025 

roku 

Komórka 

odpowiedzialna 

Oddział w Lwówku Śląskim - przenieść tablicę 

identyfikującą Urząd na ścianę ogrodzenia od strony 

ulicy. 

TAK     Dział Administracyjny 

Oddział w Strzelinie - przenieść tablicę identyfikującą 

Urząd w miejsce widoczne dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

TAK     Dział Administracyjny 

Przeprowadzić analizę zasadności zakupu tabliczek 

identyfikacyjnych w języku Braille’a w pozostałych 

budynkach/Oddziałach WIORiN we Wrocławiu. 

 TAK    Koordynator  

ds. dostępności 

Zamontowanie progów najazdowych, klinów 

najazdowych, ramp, podjazdów w budynkach WIORiN 

we Wrocławiu w celu umożliwienia wjazdu osobom 

niepełnosprawnym 

      

Oddział w Oławie - przygotować pismo do 

zarządcy/właściciela budynku o zastosowanie środków 

umożliwiających wjazd do budynku osobom 

niepełnosprawnym. 

 TAK    Koordynator  

ds. dostępności 



Nazwa zadania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności w poszczególnych budynkach  

WIORiN we Wrocławiu 

Realizacja  

w 2021 

roku 

Realizacja  

w 2022 

roku 

Realizacja  

w 2023 

roku 

Realizacja  

w 2024 

roku 

Realizacja  

w 2025 

roku 

Komórka 

odpowiedzialna 

Oddział w Trzebnicy – przygotować pismo do 

zarządcy/właściciela budynku o zastosowanie środków 

umożliwiających wjazd do budynku osobom 

niepełnosprawnym. 

 TAK    Koordynator  

ds. dostępności 

Oddział w Kłodzku - przygotować pismo do 

zarządcy/właściciela budynku o zastosowanie środków 

umożliwiających wjazd do budynku osobom 

niepełnosprawnym. 

 TAK    Koordynator  

ds. dostępności 

Oddział w Świdnicy -przygotować pismo do 

zarządcy/właściciela budynku o zastosowanie środków 

umożliwiających wjazd do budynku osobom 

niepełnosprawnym. 

 TAK    Koordynator  

ds. dostępności 

Oddział w Ząbkowicach Śl. - przygotować pismo do 

zarządcy/właściciela budynku o zastosowanie środków 

umożliwiających wjazd do budynku osobom 

niepełnosprawnym. 

 TAK    Koordynator  

ds. dostępności 



Nazwa zadania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności w poszczególnych budynkach  

WIORiN we Wrocławiu 

Realizacja  

w 2021 

roku 

Realizacja  

w 2022 

roku 

Realizacja  

w 2023 

roku 

Realizacja  

w 2024 

roku 

Realizacja  

w 2025 

roku 

Komórka 

odpowiedzialna 

Oddział w Jaworze – przygotować pismo do 

zarządcy/właściciela budynku o zastosowanie środków 

umożliwiających wjazd do budynku osobom 

niepełnosprawnym. 

 TAK    Koordynator  

ds. dostępności 

Oddział w Jeleniej Górze - przygotować pismo do 

zarządcy/właściciela budynku o zastosowanie środków 

umożliwiających wjazd do budynku osobom 

niepełnosprawnym. 

 TAK    Koordynator  

ds. dostępności 

Oddział w Lubinie - zakupić i zamontować klin 

najazdowy umożliwiający wjazd osobie 

niepełnosprawnej do budynku. 

 TAK 

   

   Dział Administracyjny 

Oddział w Złotoryi - zakupić i zamontować klin 

najazdowy umożliwiający wjazd osobie 

niepełnosprawnej do budynku. 

 TAK 

   

   Dział Administracyjny 

Oddziały w Oleśnicy, Strzelinie, Dzierżoniowie, 

Głogowie, Lwówku Śl. - przeprowadzić analizę 

warunków technicznych i finansowych budowy 

 TAK    Koordynator  

ds. dostępności i Dział 

Administracyjny 



Nazwa zadania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności w poszczególnych budynkach  

WIORiN we Wrocławiu 

Realizacja  

w 2021 

roku 

Realizacja  

w 2022 

roku 

Realizacja  

w 2023 

roku 

Realizacja  

w 2024 

roku 

Realizacja  

w 2025 

roku 

Komórka 

odpowiedzialna 

podjazdów/montażu wind dla osób 

niepełnosprawnych. 

Oddziały w Oleśnicy i Strzelinie - zamontować poręcze 

obustronne na schodach zewnętrznych. 

 TAK 

 

TAK 

   

  Dział Administracyjny 

Oddział w Złotoryi - zamontować zadaszenie przed 

wejściem do budynku. 

 TAK 

   

   Dział Administracyjny 

Oddział w Głogowie - zamontować zadaszenie przed 

wejściem do budynku. 

  TAK 

 

  Dział Administracyjny 

Oddział w Strzelinie - zamontować zadaszenie przed 

wejściem do budynku. 

   TAK 

 

 Dział Administracyjny 

Zamontowanie domofonów umożliwiających kontakt z 

pracownikiem Urzędu 

      

Oddział w Dzierżoniowie - przenieść domofon w 

miejsce dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. 

  TAK 

   

  Dział Administracyjny 

Oddziały w Oleśnicy, Strzelinie, Głogowie, Lubinie, 

Lwówku Śl. - zamontować domofony. 

  TAK 

  

  Dział Administracyjny 



Nazwa zadania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności w poszczególnych budynkach  

WIORiN we Wrocławiu 

Realizacja  

w 2021 

roku 

Realizacja  

w 2022 

roku 

Realizacja  

w 2023 

roku 

Realizacja  

w 2024 

roku 

Realizacja  

w 2025 

roku 

Komórka 

odpowiedzialna 

Zapewnienie informacji o rozkładzie pomieszczeń w 

budynkach WIORiN we Wrocławiu 

      

WIORiN we Wrocławiu, Oddział w Strzelinie i 

Dzierżoniowie - umieścić w miejscu dostępnym dla 

osób ze szczególnymi potrzebami tablicę informacyjną 

z rozkładem pomieszczeń w sposób wizualny. 

 TAK 

   

   Koordynator  

ds. dostępności 

Oddziały w Oleśnicy, Głogowie, Lubinie, Złotoryi, 

Lwówku Śl., Trzebnicy - umieścić w miejscu dostępnym 

dla osób ze szczególnymi potrzebami tablicę 

informacyjną z rozkładem pomieszczeń w sposób 

wizualny. 

  TAK 

   

  Koordynator  

ds. dostępności 

Zapewnienie w korytarzach tablic informacyjnych, 

strzałek kierunkowych/innych oznaczeń 

      

WIORiN we Wrocławiu i oddziały - 

zapewnienie/uzupełnienie tablic informacyjnych (o 

odpowiednim kontraście i wielkości czcionki), strzałek 

kierunkowych, piktogramów, nr kondygnacji itp. 

 TAK 

 

TAK 

 

TAK 

 

TAK 

 

Dział Administracyjny 

oraz Samodzielne 

stanowisko ds., bhp i 

ppoż. 



Nazwa zadania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności w poszczególnych budynkach  

WIORiN we Wrocławiu 

Realizacja  

w 2021 

roku 

Realizacja  

w 2022 

roku 

Realizacja  

w 2023 

roku 

Realizacja  

w 2024 

roku 

Realizacja  

w 2025 

roku 

Komórka 

odpowiedzialna 

Zapewnienie w budynkach WIORiN we Wrocławiu 

kontrastów kolorystycznych ścian, podłóg, drzwi oraz 

oznaczeń krawędzi schodów. 

      

WIORiN we Wrocławiu - zapewnienie kontrastów 

kolorystycznych ścian, podłóg, drzwi oraz oznaczeń 

krawędzi schodów. 

 TAK 

 

   Dział Administracyjny 

Oddział w Lubinie - zapewnienie kontrastów 

kolorystycznych ścian, podłóg, drzwi oraz oznaczeń 

krawędzi schodów. 

  TAK 

 

  Dział Administracyjny 

Oddział w Oleśnicy - zapewnienie kontrastów 

kolorystycznych ścian, podłóg, drzwi oraz oznaczeń 

krawędzi schodów. 

   TAK 

 

 Dział Administracyjny 

Oddział w Strzelinie - zapewnienie kontrastów 

kolorystycznych ścian, podłóg, drzwi oraz oznaczeń 

krawędzi schodów. 

    TAK 

 

Dział Administracyjny 

Zapewnienie w budynku WIORiN we Wrocławiu 

toalety dla osób niepełnosprawnych 

      



Nazwa zadania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności w poszczególnych budynkach  

WIORiN we Wrocławiu 

Realizacja  

w 2021 

roku 

Realizacja  

w 2022 

roku 

Realizacja  

w 2023 

roku 

Realizacja  

w 2024 

roku 

Realizacja  

w 2025 

roku 

Komórka 

odpowiedzialna 

WIORiN we Wrocławiu - przeprowadzenie analizy 

dotyczącej możliwości zapewnienia powierzchni na 

toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

poniesionych kosztów na jej budowę. 

 TAK    Koordynator  

ds. dostępności i Dział 

Administracyjny 

WIORiN we Wrocławiu - wystąpienie do Wojewody o 

dofinasowanie kosztów inwestycji dotyczącej budowy 

toalety dla niepełnosprawnych. 

 TAK    Koordynator  

ds. dostępności i Dział 

Administracyjny 

WIORiN we Wrocławiu - budowa toalety dla osób 

niepełnosprawnych 

    TAK 

 

Dział Administracyjny 

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami 

możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny 

sposób 

      

WIORiN we Wrocławiu i oddziały - zakupić krzesła 

ewakuacyjne transportowe-płachtowe. 

   TAK 

 

TAK 

 

Dział Administracyjny 

Zainstalowanie urządzeń lub innych środków 

technicznych do obsługi osób słabosłyszących 

      



Nazwa zadania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności w poszczególnych budynkach  

WIORiN we Wrocławiu 

Realizacja  

w 2021 

roku 

Realizacja  

w 2022 

roku 

Realizacja  

w 2023 

roku 

Realizacja  

w 2024 

roku 

Realizacja  

w 2025 

roku 

Komórka 

odpowiedzialna 

WIORiN we Wrocławiu – zakupić przenośną pętlę 

indukcyjną do sekretariatu  

  TAK 

 

  Samodzielne 

stanowisko  

ds. informatyki 

Zapewnienie na stronie internetowej Urzędu 

informacji o zakresie jego działalności w postaci 

nagrania treści w polskim języku migowym 

      

WIORiN we Wrocławiu - nagrać treści o zakresie 

działalności WIORiN we Wrocławiu w polskim języku 

migowym 

 TAK 

 

   Samodzielne 

stanowisko  

ds. informatyki 

Zapewnienie pracownikom szkolenia w zakresie 

obsługi osób niepełnosprawnych 

      

Przeszkolić pracowników w zakresie obsługi klienta z 

niepełnosprawnością (ok. 25 osób) 

 TAK 

 

   Koordynator  

ds. dostępności 

Dostępność cyfrowa       

Zmiana zarządzenia dotyczącego zamieszczania 

informacji na stronach – zwiększenie ilości 

redaktorów, przypisanie odpowiedzialności za 

TAK     Samodzielne 

stanowisko  

ds. informatyki 



Nazwa zadania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności w poszczególnych budynkach  

WIORiN we Wrocławiu 

Realizacja  

w 2021 

roku 

Realizacja  

w 2022 

roku 

Realizacja  

w 2023 

roku 

Realizacja  

w 2024 

roku 

Realizacja  

w 2025 

roku 

Komórka 

odpowiedzialna 

poszczególne rodzaje informacji, określenie 

wytycznych dotyczących dostępności cyfrowej 

zamieszczanych dokumentów. 

Szkolenie techniczne dla redaktorów strony WIORiN. TAK     Samodzielne 

stanowisko  

ds. informatyki 

Opracowanie i opublikowanie treści komunikatu o 

zakresie działalności w tzw. tekście łatwym do czytania 

i do rozumienia – ETR. 

TAK     Samodzielne 

stanowisko  

ds. informatyki 

Szczegółowa analiza strony internetowej WIORiN 

(podstron i dokumentów) w celu weryfikacji ich 

zgodności z wymaganiami dotyczącymi dostępności 

cyfrowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

Cyfryzacji. 

 TAK    Samodzielne 

stanowisko  

ds. informatyki 

Bieżąca analiza modyfikacji strony internetowej 

WIORiN (podstron i dokumentów) w celu sprawdzenia 

ich zgodności z wymaganiami dotyczącymi 

 TAK    Samodzielne 

stanowisko  

ds. informatyki 



Nazwa zadania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności w poszczególnych budynkach  

WIORiN we Wrocławiu 

Realizacja  

w 2021 

roku 

Realizacja  

w 2022 

roku 

Realizacja  

w 2023 

roku 

Realizacja  

w 2024 

roku 

Realizacja  

w 2025 

roku 

Komórka 

odpowiedzialna 

dostępności cyfrowej zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Cyfryzacji. 

 


