
Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo 

 
Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) - Delegatura w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 
Płock 
 
Budynek, który współdzielą instytucje: Urząd Skarbowy w Płocku oraz Delegatura 
KIS w Płocku jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu 
się. 
 
Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta, otoczony ulicami: Al. Jachowicza, ul. 
3 Maja  i ul. 1 Maja. 
 
Do Delegatury KIS w Płocku można dojechać we własnym zakresie lub środkami 
komunikacji publicznej. 
 
Na terenie od strony ul. 1 Maja  jest parking, na którym po prawej stronie wydzielono 
i oznaczono miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. 
 
Na teren urzędu najłatwiej dotrzeć osobom niepełnosprawnym poruszającym się 
samodzielnie lub na wózkach inwalidzkich wejściem od strony parkingu, na który jest 
wjazd od strony ul. 1 Maja.  
Po lewej stronie od wejścia do budynku, przy parkingu głównym, znajduje się 
chodnik prowadzący do zjazdu wózkami inwalidzkimi do drzwi wejściowych dla osób 
niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek informujący 
ochronę o konieczności otwarcia drzwi wejściowych w celu wjazdu osoby 
niepełnosprawnej na wózku. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające 
dla niewidomych/słabowidzących. 
Po wejściu do budynku dla osób niepełnosprawnych po lewej znajduje się winda, 
którą można dotrzeć na każde piętro. Po korytarzach, gdzie są zlokalizowane pokoje 
biurowe Delegatury KIS w Płocku, można poruszać się swobodnie. orytarze w 
budynku mają szerokość min. 300 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się 
osób poruszających się na wózkach. 
 
Windy w budynku posiadają funkcje (uchwyty) dostosowania do przewozu osób z 
trudnościami w poruszaniu się. 
 
Na piętrach (przyziemie, piętro III i IV) są zlokalizowane toalety przystosowane do 
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 
 
Na terenie budynku znajdują się oznaczenia poszczególnych części gmachu i 
informacje, które ułatwią poruszanie się po nim i umożliwią odnalezienie 
poszukiwanego pomieszczenia. 
 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń w druku powiększonym 
dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie ma oznaczeń na schodach kolorem 
kontrastowym. 
 
W budynku nie ma sal konferencyjnych do organizacji wydarzeń przeznaczonych dla 
osób poruszających się na wózku inwalidzkim, jest natomiast sala wyposażona w 
kabiny dla tłumaczy (tłumaczenia symultaniczne), które mogą być również 
wykorzystywane do innych celów, np. audiodeskrypcji.  



 
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 


