Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Biura
Powiatowego ARiMR w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13,
63-300 Pleszew
W budynku mieszczą się biura:
 Punkt Obsługi Klienta
 Kierownika Biura Powiatowego w Pleszewie,
 Z-cy Kierownika Biura Powiatowego w Pleszewie,
 Naczelnika oraz pracowników Wydziału WDSŚPB,
 IRZ,
 Kancelaria.
W biurowcu, w którym siedzibę ma Biuro Powiatowe ARiMR mieści się wiele
instytucji, m. in. Biblioteka, firma szkoleniowa Centrum Rozwoju Kompetencji, Salon
meblowy, fotograf. Biuro ARiMR mieści się we wschodnim skrzydle budynku
usytułowanym prostopadle do ul. Ogrodowej. Agencja zajmuje dwie kondygnacje
parter i I piętro.

Dojście do budynku
Dojście od ul. Ogrodowej

Bezpośrednio przed budynkiem brak jest przejścia dla pieszych. Najbliższe przejście
dla pieszych znajduje się w odległości 50 metrów. Na trasie do budynku występuje
jedna przeszkoda architektoniczna w postaci szlabanu, poza tym chodniki, droga,
parkingi pozbawione są innych przeszkód terenowych i fizycznych.
Dojazd do budynku
Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z linii komunikacji miejskiej, której
przystanek znajduje się ok. 50 m od biura na ul. Ogrodowej przy markecie Biedronka.
Przystanek PKS znajduje się na ul. Bogusza (naprzeciwko Urzędu Skarbowego) w
odległości około 400 m i na ul. Wojska Polskiego w odległości około 500 m.
Miejsca parkingowe
BP ARiMR w Pleszewie nie posiada własnego parkingu. Jednak na ul. Ogrodowej
mieści się szereg parkingów, które oferują miejsca parkingowe na kilkaset pojazdów.
Najbliższy z nich to parking przy markecie Biedronka lub na terenie targowiska
miejskiego mieszczącego się naprzeciwko BP, który w dni nie targowe czyli wtorki,
środy i piątki wykorzystywany jest jako parking. Trzeci parking mieści się na
sąsiedniej działce, którą prywatny przedsiębiorca użycza w dni nie targowe jako
bezpłatny parking. W poniedziałek i czwartek czyli w dniach kiedy odbywa się targ
jest to parking płatny. Kolejny parking znajduje się przy nowopowstałej Bibliotece
Publicznej i Domu Kultury.

Wejście do budynku
Przed głównym wejściem do BP znajduje się stopień o wysokości około 10 cm. Drzwi
wejściowe mają szerokość poniżej 90 cm. Przed wejściem na POK znajduje się
wewnętrzy wiatrołap z drzwiami o szerokości również poniżej 90 cm.

Obsługa interesantów
Obsługa interesantów odbywa się na Punkcie Obsługi Klienta przez trzech
pracowników biura, zlokalizowanym na parterze budynku. Na POK można załatwić
wszystkie sprawy, nie ma więc potrzeby wchodzenia do strefy administracyjnej do
pozostałych pomieszczeń biurowych.
Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami:
 Lidia Wojciechowska, tel. 62 742 01 01, e-mail:
Lidia.Wojciechowska@arimr.gov.pl
 Agnieszka Prządka, tel. 62 791 40 78, e-mail:
Agnieszka.Przadka@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 ma możliwości bieżącego zapewnienia
osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie. Brak
dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub
angielskim na tablicy informacyjnej w Punkcie Obsługi Klienta.
Toalety
Budynek nie posiada toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Do
dyspozycji klientów jest toaleta znajdująca się na głównej klatce schodowej budynku
poza POK i strefą administracyjną agencji.
Sale konferencyjne
W BP w Pleszewie brak jest sali konferencyjnej
Ewakuacja
Ewakuacja z parteru odbywa się trzema wyjściami (głównym przez POK oraz dwoma
służbowymi, jednym bezpośrednio na zewnątrz budynku, drugim na zewnątrz przez
główną klatkę schodową budynku). Natomiast z piętra budynku ewakuacja odbywa
się poprzez główną klatkę schodową budynku na zewnątrz.
Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez możliwości
wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).

