
Deklaracja dostępności architektonicznej 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 

Adres:  25-112 Kielce, ul. Wapiennikowa 21a 

Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Wapiennikowej.  Budynek składa się z 4 
kondygnacji: 

1. Podziemna – pomieszczenia techniczne i kotłownia, 
2. Parter – Dział Administracji oraz Dział Nadzoru Fitosanitarnego, 
3. I piętro – Oddział Kielce, Samodzielne Stanowisko do spraw Kadry, Dział Finansowy, 

Samodzielne Stanowisko do spraw Informatyki,  Dział Ochrony Roślin i Techniki, Dział 
Nadzoru Nasiennego, Sekretariat, Wojewódzki Inspektor oraz zastępcy, 

4. II piętro -  pomieszczenia socjalne,  Sala Konferencyjna oraz Inspektor BHP i P.Poż. 

Do głównego wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Nad wejściem brak systemu 
naprowadzającego dźwiękowo  osoby niewidome i słabowidzące.  Przy drzwiach wejściowych 
znajduje się natomiast domofon z oznaczeniami w języku Braillle´a.  Wewnątrz znajduje się 
szeroka klatka schodowa z poręczami. Brak jest pochylni, platform i urządzeń dźwigowych dla 
osób ze szczególnymi potrzebami. 

Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych. 

Przed i za budynkiem znajduje się parking samochodowy dla pracowników i petentów.  Brak 
jest wyznaczonych miejsc parkingowych  dla osób niepełnosprawnych.  

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem.  Brak jest jednak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. 

W budynku brak jest łazienki likwidujące bariery architektoniczne  dla osób 
niepełnosprawnych. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille´a, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych. 

Oddziały WIORiN:  

Adres: ul. Kopernika 6, 28-100 Busko – Zdrój 

Oddział WIORiN  Busko-Zdrój znajduje się w budynku siedziby Starostwa Powiatowego na      I 
piętrze. Osoby ze szczególnymi potrzebami do budynku mogą dostać się za pomocą windy. 
Winda spełnia wymagania dla osób na wózkach inwalidzkich. Brak progów. 

Na parkingu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Nad wejściem brak systemu naprowadzającego dźwiękowo  osoby niewidome i słabowidzące. 



Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem.  Brak jest jednak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. 

W budynku brak jest łazienki likwidujące bariery architektoniczne  dla osób 
niepełnosprawnych. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille´a, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych. 

Adres: ul. Przypkowskiego 30, 28-300  Jędrzejów 

WIORiN Jędrzejów znajduje się w budynku Banku BPS. Budynek nie należy do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jednostka jest najemcą.      

Wejście znajduje się od strony przestronnego parkingu i jest ograniczone jednym stopniem. 
Biuro oddziału znajduje się na I piętrze. Wewnątrz budynku znajduje się wąska klatka 
schodowa (częściowo bez poręczy). 

W budynku brak dostosowań do pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. 
Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące. 

Brak jest oznaczeń miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.  

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem.  Brak jest jednak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. 

W budynku brak jest łazienki likwidujące bariery architektoniczne  dla osób 
niepełnosprawnych. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

W budy brak oznaczeń w alfabecie Braille´a, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych. 

Adres: ul. Budzyńska 2, 28-500 Kazimierza Wielka 

Budynek nie należy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jednostka 
jest najemcą.  

Wejście do biura WIORiN znajduje się od strony ul. Budzyńskiej. 

Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy podjeździe niewielki próg. 
Drzwi wejściowe do budynku nie są w pełni przystosowane do swobodnego przejazdu wózka 
inwalidzkiego. 

Za drzwiami wejściowymi znajduje się szeroki korytarz i bez progowe wejścia do pomieszczeń 
WIORiN. 



W budynku brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników 
naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem.  Brak jest jednak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. 

W budynku brak jest łazienki likwidujące bariery architektoniczne  dla osób 
niepełnosprawnych. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille´a, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych. 

Adres: ul. Warszawska 13, 26-200 Końskie 

Budynek nie należy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jednostka 
jest najemcą.  

Siedziba WIORiN znajduje się na ul. Warszawskiej, w budynku handlowym gdzie się mieszczą 
Biedronka i sklep RTV MIX Electronics.  
 
Wejście do Oddziału znajduje się od ul. Targowej.  
 
Drzwi wejściowe do budynku  są przystosowane do swobodnego przejazdu wózka 
inwalidzkiego. 

Za drzwiami wejściowymi znajdują się długie schody zabiegowe prowadzące na II piętro. 

W budynku brak dostosowań do pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. 
Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące. 

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem.  Brak jest jednak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. 

W budynku brak jest łazienki likwidujące bariery architektoniczne  dla osób 
niepełnosprawnych. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille´a, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych. 

Adres: ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

Budynek nie należy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jednostka 
jest najemcą.  

WIORiN Odział Ostrowiec Świętokrzyski mieści się w budynku Starostwa Powiatowego. 
Wejście znajduje się od ściany bocznej ze strony parkingu. Parking ma wyznaczone miejsce dla 
osób niepełnosprawnych. 



Wejście do budynku schodami (bez barierek), brak podjazdu, windy, pochylni i platform. Nad 
wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  

Siedziba WIORiN znajduje się na I piętrze, do którego prowadzi wąska klatka schodowa z 
poręczami. 

Istnieje możliwość przyjmowania zainteresowanych w korytarzu Starostwa Powiatowego. 
Wejście główne od strony ul. Iłżeckiej. Przy wejściu głównym przy schodach znajduje się 
podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do 
przejazdu wózka inwalidzkiego. 

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem.  Brak jest jednak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. 

W budynku brak jest łazienki likwidujące bariery architektoniczne  dla osób 
niepełnosprawnych. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille´a, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych. 

Adres: ul. Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy 1, 27-500 Opatów 
 
Budynek nie należy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jednostka 
jest najemcą.  

Siedziba oddziału znajduje się na półpiętrze. Do wejścia głównego prowadzi podjazd dla 
wózków inwalidzkich. Za drzwiami znajduje się wąska klatka schodowa bez pochylni, 
podjazdów czy platform. Brak windy w budynku. 
 
Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące.  

 
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem.  Brak jest jednak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. 

W budynku brak jest łazienki likwidujące bariery architektoniczne  dla osób 
niepełnosprawnych. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille´a, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych. 

 

Adres: ul. 11 listopada 1a, 28-400 Pińczów 
 
Budynek nie należy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jednostka 
jest najemcą.  



Oddział znajduje się w budynku komunalnym na parterze. Wejście od strony podwórka, na 
którym znajduje się parking. Do budynku można dostać się za pomocą wózka inwalidzkiego. 
Brak stopni i wysokich progów. 
 
Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące.  

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem.  Brak jest jednak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. 

W budynku brak jest łazienki likwidujące bariery architektoniczne  dla osób 
niepełnosprawnych. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille´a, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych. 

Adres: ul. Mokoszyńska 14, 27-600 Sandomierz 
 
Budynek nie należy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jednostka 
jest najemcą.  
 
Oddział mieści się w internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego na I piętrze. 
Do wejścia głównego można dojechać na wózku inwalidzkim. Za drzwiami znajduje klatka 
schodowa z barierkami, bez pochylni, podjazdów czy platform. Brak windy w budynku. 
 
Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące.  
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem.  Brak jest jednak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. 
 
W budynku brak jest łazienki likwidujące bariery architektoniczne  dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille´a, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych. 
 

Adres: ul. Żeromskiego 8, 27-200 Starachowice 
 
Siedziba mieści się bloku mieszkalnym na parterze gdzie znajdują się pawilony handlowe. 

Wejście do oddziału WIORiN bez progów. Drzwi wejściowe do budynku są w pełni 

przystosowane do swobodnego przejazdu wózka inwalidzkiego. Aby dostać się na wysokość 
parteru wózkiem inwalidzkim należy podjechać  podjazdem  przy ścianie bocznej budynku. 

Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i 
słabowidzące.  



Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem.  Brak jest jednak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. 
 
W budynku brak jest łazienki likwidujące bariery architektoniczne  dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille´a, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych. 
 

Adres: ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów 
  
Budynek nie należy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jednostka 
jest najemcą.  

 
Oddział mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów. Wejście znajduje się od ściany 
bocznej ze strony parkingu. Parking ma wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. 
 
Do siedziby prowadzą długie schody zewnętrzne z małym spocznikiem. Przy wejściu brak 
dostosowań dla wózków inwalidzkich (pochylni, platform ,windy). Brak  informacji głosowych 
i pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby 
niewidome i słabowidzące. 

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem.  Brak jest jednak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. 
 
W budynku brak jest łazienki likwidujące bariery architektoniczne  dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille´a, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych. 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oświadcza, że będzie wnioskować 
do zarządców wynajmowanych pomieszczeń o usunięcie barier architektonicznych. 
Informujemy o możliwości dostępu alternatywnego w formie pomocy pracownika WIORiN 
i obsługi interesanta w alternatywnym miejscu, (prosimy o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny i umówienie spotkania). 
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