Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Biura
Powiatowego ARiMR w Giżycku przy Pl. Grunwaldzkim 9,
11-500 Giżycko
W budynku mieszczą się:
Biuro Obsługi Klienta PGNiG (parter)
Oddział BNP Paribas Bank Polska S.A (piwnica, parter, I piętro)
Giżyckie Biuro Powiatowe ARiMR (piwnica, parter, I piętro)
Dojście do budynku:
Do siedziby BP można dojść od ul. Warszawskiej, ul. Olsztyńskiej oraz Pl.
Grunwaldzkiego.
Przejścia dla pieszych znajdujące się w pobliżu siedziby BP w Giżycku nie posiadają
sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Na trasie do budynku występują pojedyncze
przeszkody (kosze na śmieci, krawężniki, schody do budynku).
Dojazd do budynku:
Do budynku można dojechać własnym środkiem lokomocji (przed wejściem głównym
do siedziby biura znajdują się miejsca parkingowe), publicznym środkiem transportu
(przystanki autobusowe znajdują się w odległości ok. 50 m oraz 100 m od budynku),
można też skorzystać z firmy taksówkarskiej.
Miejsca parkingowe:
Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się tuż przy chodniku prowadzącym do
siedziby biura (8 miejsc parkingowych w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej).
Dookoła Pl. Grunwaldzkiego (odległość do 100 m od BP) znajduje się kilkadziesiąt
miejsc parkingowych. Dla pracowników BP przeznaczono 4 miejsca parkingowe
usytuowane od południowej strony budynku (od strony ul. Kolejowej).
Wejścia do budynku:
Główne wejście do budynku znajduje się od strony północnej budynku (od strony Pl.
Grunwaldzkiego). Wejścia dodatkowe nr 1 i nr 2 (ewakuacyjne) znajduje się od
strony południowej budynku (od strony ul. Kolejowej). Wejście nr 2 jest zamknięte
(klucz znajduje się w skrzynce na klucz ewakuacyjny przy drzwiach wyjściowych).
Wejście główne zaopatrzone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych (od
chodnika do parteru budynku).

Obsługa interesantów:
Obsługa interesantów odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta (POK) mieszczącym się
naI piętrze budynku. Beneficjent, aby dojść do POK musi pokonać 23 schody. Brak
windy uniemożliwia wejście osobie niepełnosprawnej. Do siedziby biura można wejść
z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami:
 Jadwiga Kuciewska, tel. 87 429 61 20, e-mail:
jadwiga.kuciewska@arimr.gov.pl
 Artur Farelnik, tel. 87 564 76 21, e-mail: artur.farelnik@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
Siedziba BP nie jest zaopatrzona w pętlę indukcyjną oraz tłumacza języka
migowego.
Toalety:
BP nie posiada toalety przystosowanej do osób niepełnosprawnych.
Sale konferencyjne:
BP nie posiada sal konferencyjnych.
Ewakuacja:
Ewakuacja z pomieszczeń parteru budynku odbywa się przez wejście (nr 2)
usytuowane na parterze budynku.
Ewakuacja z pomieszczeń I piętra budynku odbywa się przez wejście (nr 1)
usytuowane na parterze budynku przez korytarz, POK, oraz klatkę schodową.

