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Nasz znak: BIP-S.1431.44.2022.AJ(MŁ) 

 

W odpowiedzi na wniosek złożony drogą elektroniczną w dniu 14.04.2022, 

dotyczący udostępnienia informacji publicznej odnośnie stanu obiektów, 
przeznaczonych do obsługi uchodźców z Ukrainy, pod kątem dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, przekazuję w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej, posiadane informacje z właściwych jednostek 
Urzędu Miasta Szczecin: 

Obsługa uchodźców z Ukrainy odbywa się w kilku budynkach, m.in.  
w Urzędzie Miasta Szczecin, filii Urzędu Miasta Szczecin, siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz w Centrum Pomocy Szczecin - Ukrainie.  
Budynki Urzędu Miasta i MOPR są dostosowane do potrzeb osób  
niepełnosprawnych.  
Jedynym budynkiem, który nie jest dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, ze względu na bariery architektoniczne, jest budynek Centrum 
Pomocy Szczecin - Ukrainie. Jednocześnie zaznaczam, że osoby niepełnosprawne 
mogą skorzystać ze wsparcia telefonicznego, mailowego lub pomocy w siedzibie 
Urzędu Miasta oraz MOPR. 
 
Poniżej przedstawiam dostępność budynków samorządu: 

 Urząd Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1: 
 

Przy Urzędzie Miasta Szczecin wyznaczonych jest siedem miejsc postojowych dla 
pojazdów osób z niepełnosprawnością ruchową, oznakowanych zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz. 2311). 
Budynek Urzędu Miasta jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności. Praca urzędu zorganizowana jest tak, aby zdecydowana 
większość spraw, z którymi zgłaszają się mieszkańcy, załatwiana była na parterze,  
w Sali Obsługi Interesantów. 
 
Opis dostępności budynku: 
przystosowanie dla osób z obniżoną sprawnością ruchową: 

1. przy czterech wejściach do budynku znajdują się podjazdy wyposażone  
w odpowiednie poręcze, 

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro Informacji Publicznej  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. +4891 43 31 583 
mlogisz@um.szczecin.pl   
 



2. drzwi wejściowe do tych dwóch skrzydeł budynku, gdzie załatwia się najwięcej 
spraw, otwierają się automatycznie, 

3. w budynku znajduje się pięć platform/podnośników schodowych 
obsługiwanych przez pracowników urzędu, 

4. w budynku znajdują się trzy dźwigi osobowe o wymiarach i wyposażeniu 
umożliwiającym przemieszczanie się osobie na wózku inwalidzkim, 

5. w Sali Obsługi Interesantów znajduje się sześć stanowisk z obniżonym 
blatem, dedykowanych osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich; 

6. w Sali Obsługi Interesantów oraz na wyższych kondygnacjach budynku 
znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością 
ruchową, wyposażone w instalację przyzywową; 

przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku: 

1. przy wejściu do budynku od strony Sali Obsługi Interesantów umieszczono 
tablicę informującą o godzinach pracy urzędu w języku Braile’a, 

2. od wejścia do Sali Obsługi Interesantów prowadzi wypukła ścieżka, 
3. bezpośrednio przez wejściem na Salę Obsługi Interesantów umieszczono 

interaktywną tablicę informacyjną z napisami w języku Braile’a i systemem 
informacji głosowej, 

4. w Sali Obsługi Interesantów znajduje się stanowisko wyposażone  
w powiększalnik umożliwiający odczytywanie dokumentów przez osoby 
słabowidzące, 

5. w Sali Obsługi Interesantów zamontowano system informacji głosowej, 
informujący o bieżącej dostępności stanowisk do załatwiania spraw, 

6. krawędzie pierwszego i ostatniego biegu schodów są oznaczone poprzez 
naklejenie kontrastowej taśmy w żółto-czarne pasy, 

7. panele przywołujące windy otoczone są kontrastową, żółtą taśmą, 
8. we wszystkich windach przyciski oznakowane są w języku Barile’a, mają 

podświetlane obwódki w kontrastowych kolorach, ze szczególnym 
wyróżnieniem poziomu „zero”; dwie windy wyposażone są w system informacji 
głosowej; 

przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu słuchu: 

1. w Sali Obsługi Interesantów zamontowano system informacji wizualnej, 
informujący o bieżącej dostępności stanowisk do załatwiania spraw, 

2. 30 najczęściej stosowanych procedur załatwiania spraw zostało 
przetłumaczonych na język migowy i opublikowanych na stronach 
internetowych Urzędu Miasta, 

3. część pracowników Sali Obsługi Interesantów jest przeszkolonych i posługuje 
się językiem migowym, 

 Filia Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40: 

Filia Urzędu Miasta Szczecin mieści się w budynku parterowym i jest dostosowana 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W pobliżu obiektu wyznaczono 
miejsce parkingowe, tzw. „kopertę”. 

Opis dostępności budynku: 
przystosowanie dla osób z obniżoną sprawnością ruchową: 

1. przy wejściu do budynku znajduje się podjazd wyposażony w odpowiednie 
poręcze, 

2. w Sali Obsługi Interesantów usytuowane jest stanowisko z obniżonym blatem 
dedykowane osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, 

3. w budynku znajdują się przystosowane toalety. 



przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu: 

1. sala wyposażona jest w system informacji wizualnej i głosowej, 
2. część pracowników wykonujących pracę w Filii Urzędu posługuje się językiem 

migowym. 

Dodatkowo przekazuję niżej linki do dwóch dokumentów określających dostępność 
dla osób niepełnosprawnych:   

 
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11317.asp 
 
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/Raport_o_stanie_zapewniania_dostep
nosci_pp_UM_Szczecin_032021.pdf 
 
 
 

Z poważaniem 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
         


