Deklaracja dostępności Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
Dojście piesze
Budynek Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zlokalizowany jest na warszawskiej Woli
przy ulicy Kolejowej 1.
Do budynku prowadzą dwa wejścia – główne i wejście z tyłu budynku, oba od ulicy
Kolejowej.
Do wejścia głównego prowadzi szeroki (2,00 m) ciąg pieszy pozwalający na swobodne
minięcie się dwóch wózków, jego nawierzchnia jest w dobrym stanie techniczny, wykonana z
materiałów nie powodujących trudności w poruszaniu się. W obrębie dojścia brak barier
architektonicznych takich jak krawężniki, uskoki, różnice poziomów. Zapewniono dostęp do
budynku z poziomu gruntu (brak pochylni, najazdów, schodów zewnętrznych).
Do wejścia tylnego prowadzi ciąg pieszy pozwalający na swobodne wyminięcie się wózka i
pieszego (1,70 m), jego nawierzchnia jest w dobrym stanie techniczny, wykonana z
materiałów nie powodujących trudności w poruszaniu się. W obrębie dojścia brak barier
architektonicznych takich jak krawężniki, uskoki, różnice poziomów. Zapewniono dostęp do
budynku z poziomu gruntu (brak pochylni, najazdów, schodów zewnętrznych).
Dojazd komunikacją publiczną
W pobliżu budynku zlokalizowane są 2 przystanki komunikacji publicznej:


Kolejowa – obsługujący linie 7, 103, 150, 750, odległość od budynku 190 m



Brylowska – obsługujący linię 103, odległość od budynku 350 m

Dojazd komunikacją prywatną
W budynku na kondygnacji -1 znajduje się parking podziemny z wyznaczonymi (dwoma)
miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
Wejście do budynku
Wejście główne jest jasno oświetlone i oznaczone tablicą z nazwą Instytucji. Drzwi
wejściowe o szerokości 1,90 m bez progu. Zarówno przed jak i za drzwiami zapewniono
odpowiednią przestrzeń manewrową.
Wejście tylne jest jasno oświetlone, drzwi wejściowe o szerokości 1,08 m z progiem o
wysokości 10mm. Zarówno przed jak i za drzwiami zapewniono odpowiednią przestrzeń
manewrową.
Hol główny (na parterze) jest jasno oświetlony, urządzony w sposób nie powodujący
trudności w poruszaniu się.
Pomieszczenia zajmowane przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego mieszczą się na
poziomi +3, dostęp na wyższe kondygnację możliwy z wykorzystaniem klatki schodowej i
dźwigu osobowego.
Komunikacja pionowa
Klatka schodowa zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie szybu windowego, schody o
wysokości i szerokości stopnia powodującej niedogodności w korzystaniu, szerokość biegu
schodów powyżej 1,20 m. Poręcz jednostronna zamontowana na wysokości 1,10 m (brak
poręczy od strony ściany). Stopnie nie oznaczone kontrastowo, spoczniki o wymiarach
zapewniających wygodne i bezpieczne korzystanie.

Winda z kabiną nieprzelotową o wymiarach pozwalających na swobodne korzystanie przez
użytkowników wózków. Przyciski paneli stertowania wypukłe, przyciski pięter oznaczone w
języku Braille'a. Winda wyposażona w sygnalizacje świetlną i głosową informującą o
numerze piętra na którym się znajduje.
Komunikacja pozioma
Drzwi prowadzące z holu na poziomie +3 do pomieszczeń zajmowanych przez PANA mają
szerokość pozwalającą na przejechanie wózkiem, w drzwiach brak progu.
Korytarze na poziomie +3 zapewniają możliwość swobodnego przejazdu wózkiem, nie są
zawężone przez żadne przeszkody. W przypadku zmiany kierunku korytarza o 90 stopni
zapewniono odpowiednią przestrzeń manewrową. W ramach jednej kondygnacji brak różnic
poziomów. Zastosowanie materiały wykończeniowe nie odbijają światła i mają właściwości
antypoślizgowe. Podłogi skontrastowane w stosunku do ścian.
Pomieszczenia
Poczekalnia urządzona w sposób logiczny i przewidywalny z zachowaniem ciągów
komunikacyjnych. Wszystkie elementy wymagające obsługi przez użytkownika umieszczono
na odpowiedniej wysokości.
Szatnia zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do pomieszczeń PANA, kierunek
dojścia jest wyraźnie oznaczony. Wieszaki umieszono na trzech różnych wysokościach co
umożliwia korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózkach i niskiego wzrostu.
Toaleta dostępna na piętrze zajmowanym przez PANA, oznaczona prawidłowym znakiem
graficznym.
Drzwi o szerokości 0,90 m umożliwiające wjazd wózkiem, przestrzeń manewrowa o
niewystarczających wymiarach (1,31 x 1,73 m). Transfer na miskę ustępową wyłącznie
przedni (brak odpowiedniej przestrzeni transferu z obu stron miski), miska ustępowa
wyposażona w obustronne pochwyty, brak pochwytów przy umywalce. Wszystkie podajniki
umieszczono na odpowiedniej wysokości. Toaleta wyposażona w instalację alarmową.
Alternatywne formy komunikacji
Instytucja nie posiada pętli indukcyjnej ( ani innych systemów wspomagania słuchu),
możliwa jest obsługa w PJM (bez konieczności wcześniejszego umawiania się).
Ewakuacja z budynku
Brak windy do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja odbywa klatką schodową.

