
Dostępność architektoniczna 

Urząd Morski w Szczecinie, plac Stefana Batorego 4, 70-206 Szczecin.  
Budynek został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami 
poprzez: 

 stosowne oznakowanie, 
 likwidację barier architektonicznych, 
 likwidację barier komunikacyjnych, 
 zastosowanie ergonomicznych rozwiązań. 

  

Do budynku prowadzi jedno wejście dla interesantów od placu Stefana Batorego 4. 
Do wejścia  prowadzi podest  schodowy zewnętrzny z podjazdem przenośnym,                    
w celu pokonania bariery architektonicznej przez osobę niepełnosprawną z dyzfunkcją  
ruchową, należy użyć dzwonka powiadamiając służbę ochrony, która udzieli pomocy 
zamontuje w/w podjazd i udzieli niezbędnej pomocy. Drzwi zewnętrzne są 
dwuskrzydłowe, pomalowane w kolorze kontrastowym w stosunku do   koloru elewacji. 

Z poziomu wejścia  na wysoki parter prowadzą schody, dla osób  niepełnosprawnych 
z dyzfunkcją ruchową posiadamy na wyposażeniu platformę schodową, która pozwala 
przetransportować osoby wyposażone w wózek inwalidzki lub bez na wyższy  poziom 
parteru. Chęć skorzystania z powyższego urządzenia należy zgłosić służbie ochrony 
budynku, będącej całodobowo na portierni.  

Z poziomu parteru  funkcjonują dwie  windy, która dostosowane są do transportu  osób 
z niepełnosprawnościami, windy posiadają możliwość przewozu wózków inwalidzkich, 
wyposażone są w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy 
oraz w panel sterowania posiadający oznaczenia również w języku Braille`a. 

Winda zapewnia dostęp do większości pomieszczeń budynku.  

Na parterze w pomieszczeniu ochrony budynku znajduje się automatyczny 
defibrylator zewnętrzny. 

W budynku brak jest  toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 

Przed budynkiem Urzędu od strony placu Stefana Batorego znajdują się 2 miejsca 
parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczone znakami pionowymi  
i poziomymi. 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami umiejscowione są w pobliżu 
wejścia prowadzącego do budynku. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku 
powiększonym. 



Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób  
z upośledzeniem wzroku. 

W budynku brak jest pętli indukcyjnej. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a poza dźwigami osobowymi. 

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome  
i słabowidzące. 

 


