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Kontakt

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
tel. (22) 2443 264, fax. (22) 2443 255
Informacja dla Obywatela w Ministerstwie Sportu

Sprawdź
Skrzynka podawcza

i Turystyki - 222 500 138
Infolinia centralna - 222 500 115 (Informacja dla

●

Elektroniczna skrzynka podawcza

Obywatela w Ministerstwie Cyfryzacji)

Adres skrytki na ePUAP:

pn. - pt. 8.15-16.15

/MSiT/SkrytkaESP

kontakt@msit.gov.pl
www.msit.gov.pl

Informacja dla osób z niepełnosprawnością w
sprawie kontaktu z Ministerstwem Sportu i

Ministerstwo Sportu i
Turystyki
●

Kierownictwo Ministerstwa

●

Komórki organizacyjne
Ministerstwa Sportu i Turystyki

Turystyki
Kontakt i ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Ministerstwo Sportu i Turystyki mieści się w dwóch sąsiadujących budynkach, przy ulicy
Senatorskiej 12 i 14 w Warszawie. Recepcja główna mieści się w budynku przy ul. Senatorskiej 14.
Na dziedzińcu przy obu budynkach wyznaczone jest i oznakowane miejsce parkingowe dla osób z
niepełnosprawnością.
Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem w szczególności osoby niesłyszące lub słabo
słyszące mogą:
●

napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14,
00-082 Warszawa,

●

wysłać e-maila na adres: kontakt@msit.gov.pl,

●

wysłać fax na numer: (22) 2443 255

●

skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: tel. (22) 2443 264,

●

wysłać sms, mms lub przesłać wiadomość głosową na numer telefonu komórkowego: 606 421 621,

●

przekazać w wyżej podany sposób zgłoszenie w celu umówienia się na kontakt z pracownikiem
posługującym się językiem migowym, w siedzibie urzędu, w godzinach urzędowania 8:15-16:15, w
celu załatwienia sprawy.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych nt. dostępności
komunikacyjnej

Budynek przy ulicy Senatorskiej 14 - siedziba główna Ministerstwa
Pomieszczenia wykorzystywane przez Ministerstwo przy ulicy Senatorskiej 14 znajdują się w
zabytkowym budynku i są w niezbędnym stopniu dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na
wyposażeniu budynku są pochylnie mobilne (zastępujące pochylnie stałe), które dostawiane są
przez pracowników recepcji. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy.
Pracownicy recepcji zapewniają asystę i pomoc fizyczną.
W budynku brak windy. Na wyposażeniu budynku jest schodołaz, który umożliwia osobom
niepełnosprawnym przemieszczanie się wewnątrz budynku pomiędzy kondygnacjami. Na parterze
budynku znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z lewej strony od
wejścia jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek przy ulicy Senatorskiej 12
Budynek przy ulicy Senatorskiej 12 jest w niezbędnym stopniu dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Na wyposażeniu budynku jest schodołaz umożliwiający bezproblemowy dostęp
do budynku. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. W budynku znajduje
się winda umożliwiająca łatwe przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami. Na dziedzińcu
wyznaczone jest i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na zajmowanych
kondygnacjach (I i II piętro) usunięte są bariery architektoniczne (odpowiednia szerokość drzwi i
ciągów komunikacyjnych, brak schodów, antypoślizgowa powierzchnia podłóg, częściowo
dostosowane toalety). Na drugim piętrze znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Informacja dla osób niewidzących lub słabowidzących

Osoby niewidzące lub słabowidzące, kontaktujące się osobiście z urzędem, proszone są o zgłoszenie
się w recepcji głównej urzędu przy ul. Senatorskiej 14 w celu skontaktowania z pracownikiem, który
będzie mógł pomóc w załatwieniu sprawy.
Udostępnianie informacji

Udostępnianie wybranych informacji i dokumentów:
1. w języku migowym

2. w druku powiększonym
3. w języku łatwym do czytania i rozumienia
możliwe jest po wcześniejszym przekazaniu zgłoszenia w sposób podany w Informacji dla osób
niesłyszących lub słabosłyszących i ustaleniu zakresu i sposobu przekazania informacji i
dokumentów.

