
Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo 

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) - Wydział w Będzinie, ul. Józefa Retingera 1, 
42- 500 Będzin 

Budynek usytuowany jest w dzielnicy Syberka, przy ulicy Józefa Retingera, część 
budynku przy ulicy Józefa Retingera 1 jest użytkowana przez Urząd Skarbowy w 
Będzinie. 

Wydział znajduje się w budynku D i E, na pierwszym piętrze (wejście schodami lub 
windą), na parterze budynku znajduje się hotel, ciąg komunikacyjny jest wspólny. 
Budynek jest przystosowany dla osób, które mają trudności w poruszaniu się. 
Podjazdy, windy, drzwi odpowiedniej szerokości umożliwiają poruszanie się po 
budynku bez żadnych barier. 

Do Wydziału KIS w Będzinie można dojechać własnym środkiem transportu lub 
środkami komunikacji publicznej. Największy przystanek znajdujący się w pobliżu to 
przystanek autobusowo – tramwajowy Będzin Stadion - odległość 600 metrów, 
najbliżej siedziby znajduje się przystanek autobusowy Osiedle Syberka Kościół 
(odległość 400 metrów) oraz autobusowy Będzin Piłsudskiego odległość 500 metrów 
(informacje o dostępności środków komunikacji i aktualnych trasach znajdują się na 
stronie kzkgop.com.pl). 

Do wejścia głównego budynku można dotrzeć wyłącznie przez bramę główną, która 
usytuowana jest od strony ul. Józefa Retingera. Na terenie obiektu nie ma ścieżek 
naprowadzających dla niewidomych/słabowidzących. 

Na terenie obiektu znajduje się parking, na którym na wprost wejścia do siedziby 
Urzędu Skarbowego wydzielone są dwa miejsca postojowe przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych. 

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową możliwe jest przez podjazd 
znajdujący się przy wejściu do Urzędu Skarbowego, po poinformowaniu ochrony w 
Urzędzie Skarbowym można przejść do Wydziału KIS przez wewnętrzny korytarz 
łączący obydwie instytucje. 

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. 
Na pierwszym piętrze w budynku D znajduje się recepcja. Można w niej uzyskać 
niezbędne informacje, jak poruszać się po budynku. W Krajowej Informacji 
Skarbowej obowiązuje zasada, że pracownicy osobiście odbierają z recepcji 
umówionych gości. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, 
przez które może przejechać osoba na wózku.  

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym 
dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Toalety w budynku D i budynku E na pierwszym piętrze przystosowane są dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 


