Deklaracja dostępności architektonicznej budynków Centrali ARiMR przy ul. Poleczki 33
(budynek Vienna) i ul. Poleczki 35 (budynek Amsterdam), kompleksu biurowo-usługowego
Poleczki Park, 02-822 Warszawa.
W budynku Vienna przy ul. Poleczki 33 mieszczą się biura:
Prezesa i Zastępców Prezesa ARiMR
Biura Prezesa, Biura Prasowego, Departamentu Administracyjno-Gospodarczego,
Departamentu Analiz i Sprawozdawczości, Departamentu Audytu Wewnętrznego,
Departamentu Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych, Departamentu
Bezpieczeństwa, Departamentu Działań Inwestycyjnych, Departamentu Działań
Premiowych, Departamentu Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt,
Departamentu Finansowego, Departamentu Grup i Organizacji Producentów,
Departamentu Informatyki, Departamentu Kontroli Wewnętrznej, Departamentu
Księgowości, Departamentu Płatności Bezpośrednich, Departamentu Pomocy
Technicznej, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych, Departamentu
Rynków Rolnych, Departamentu Wsparcia Krajowego, Departamentu Wsparcia
Rybactwa, Departamentu Zarządzania Należnościami, Departamentu Zarządzania
Zasobami Ludzkimi.
Biura ARiMR mieszczą się na piętrach: 0A, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B
Dojście do budynku
Dojście piesze od ul. Osmańskiej, Poleczki, Hołubcowej, Tyrolskiej.
Przejście dla pieszych przy ul. Poleczki posiada sygnalizację świetlną i dźwiękową.
Na trasie dojść do wejść do budynku występują pojedyncze przeszkody np. kosze na
śmieci, schody, szlabany.
Przejście dla pieszych przy ul. Osmańskiej posiada sygnalizację świetlną. Na trasie
dojść do wejść do budynku występują pojedyncze przeszkody np. kosze na śmieci,
schody.
Przejścia dla pieszych przy ul. Hołubcowej i Tyrolskiej nie posiadają sygnalizacji
świetlnej ani dźwiękowej. Na trasie dojść do wejść do budynku występują pojedyncze
przeszkody np. kosze na śmieci, schody lub stopnie.
Dojazd do budynku
Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z dwóch linii shuttle bus, prywatnej stacji
rowerowej Veturilo oraz 4 linii komunikacji miejskiej.
Warszawski Transport Publiczny



OSMAŃSKA 03 (kierunek Osmańska DHL 165, 328), przystanek w odległości
ok. 400 m.
OSMAŃSKA 01 (kierunek Hołubcowa 148, 165, 328), przystanek w odległości
ok. 150 m.




HOŁUBCOWA 01 (kierunek Poloneza 148, 165, 331), przystanek w odległości
ok. 150 m.
HOŁUBCOWA 02 (kierunek Kłobucka 148, 165, 331), przystanek w odległości
ok. 150 m.

Shuttle Bus – Poleczki Park
 Przystanek przy ul. Tyrolskiej (kierunek Lotnisko Chopina Terminal
Autokarowy stanowisko nr 14)
 Przystanek przy ul. Tyrolskiej (kierunek Metro Imielin Przystanek ZTM Metro
Imielin 02)
Miejsca parkingowe
Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu wewnętrznym Poleczki Park
przy ulicy Tyrolskiej (wjazd przez szlaban po pobraniu biletu – postój 1h gratis).
Dla usprawnienia komunikacji wewnętrznej pozostałe miejsca parkingowe Poleczki
Park wzdłuż ul. Tyrolskiej zostały podzielone na strefy i oznaczone dla gości,
motocyklistów, kurierów oraz taksówek.
Wejścia do budynku
Wejście od ul. Poleczki

Wejście od ul. Tyrolskiej

Wejścia do budynku są na poziomie chodnika: jedno wejście od strony ul. Poleczki,
jedno wejście od strony ul. Tyrolskiej. Bezpośrednio obok drzwi obrotowych od strony
ul. Poleczki, jak również ul. Tyrolskiej znajdują się automatyczne drzwi wejściowe
jednoskrzydłowe uruchamiane przyciskiem na słupku dla osób poruszających na
wózku.
Pozostałe wejścia do budynku posiadają drzwi z kontrolą dostępu i korzystanie z nich
jest możliwe jedynie przez pracowników budynku.
Obsługa interesantów
Obsługa interesantów odbywa się w holu głównym budynku przez pracowników
recepcji budynku Vienna oraz pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa na powierzchni ARiMR, zlokalizowanej na parterze budynku w części A
(biuro podawcze, pomieszczenia do spotkań z beneficjentami, sale konferencyjne).
W celu załatwienia sprawy w budynku, nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na
pozostałe piętra (części biurowe budynku).
Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami:
 Agnieszka Cichosz-Ciołkowska tel. 22 242 01 00 mail:
Agnieszka.Cichosz@arimr.gov.pl
 Magdalena Kazimierczuk tel. 22 595 09 22 mail:
MAGDALENA.KAZIMIERCZUK@arimr.gov.pl







Daniel Kamiński tel. 22 242 04 10 mail: daniel.kaminski@arimr.gov.pl
Aldona Kostrzewa tel. 22 318 45 93 mail: aldona.kostrzewa@arimr.gov.pl
Aleksandra Karolak tel.22 242 09 65 mail: Aleksandra.Karolak@arimr.gov.pl
Krzysztof Czajka tel. 22 595 07 73 mail: krzysztof.czajka@arimr.gov.pl
Marcin Daszkiewicz tel. 22 595 07 73 mail: marcin.daszkiewicz@arimr.gov.pl
(język migowy)
 Anna Chojnacka tel. 22 595 06 26 mail: Anna.Chojnacka@arimr.gov.pl
 Paweł Pająk tel. 22 242 02 73 mail:
pawel.pajak2@arimr.gov.pl
 Monika Wiśniewska tel. 22 318 48 50 mail: monika.wisniewska3@arimr.gov.pl
 Tomasz Szewczyk tel. 22 242 08 63 mail: Tomasz.Szewczyk@arimr.gov.pl
Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie
pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.
W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi
potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w
lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:
 swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji
producentów,
 swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
 rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej
ARiMR.
 stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją
o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,
Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi
potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:
 wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi,
innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu
ARiMR lub/i;
 zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie
pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy
osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
 zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.
Pętla indukcyjna
W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego.
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub
angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.
Toalety
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku, dostęp
możliwy po zwolnieniu bramki kontroli dostępu przez ochronę budynku – dojście
ciągami komunikacyjnymi o odpowiedniej szerokości.
Sale konferencyjne

W budynku na parterze znajdują się trzy sale konferencyjne do spotkań z
interesantami i gośćmi ARiMR zaproszonymi na spotkanie – dojście ciągami
komunikacyjnymi o odpowiedniej szerokości.
Ewakuacja
Ewakuacja z parteru budynku odbywa się przez hol główny lub bezpośrednio z sal
konferencyjnych.
Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji
oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).
Budynek Centrali ARiMR przy ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, budynek Amsterdam
kompleksu biurowo-usługowego Poleczki Park.
W budynku Amsterdam przy ul. Poleczki 35 mieszczą się biura:
Biura Projektów i Procesów, Departamentu Działań Delegowanych i Departamentu
Oceny Projektów Inwestycyjnych.
Biura ARiMR mieszczą się na piętrze 1.
Obsługa interesantów w budynku Amsterdam
Obsługa interesantów w zakresie merytorycznym komórek organizacyjnych
zlokalizowanych z budynku Amsterdam przy ul. Poleczki 35 odbywa się w budynku
Vienna przy ul. Poleczki 33.
Informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynku Vienna przy ul. Poleczki
33 dostępne powyżej.

