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Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 

w skrócie Ministerstwo znajduje się  

przy ulicy Wspólnej 2/4 w Warszawie. 

Szefem Ministerstwa jest pan minister Grzegorz 

Puda. 

Ministrowi pomagają wiceministrowie  

i wielu pracowników. 

 

Czym zajmuje się Ministerstwo? 

Ministerstwo wykonuje różne zadania. 

Przekazuje pieniądze wielu instytucjom w Polsce  

na ważne projekty. Te pieniądze są wcześniej  

otrzymywane z Unii Europejskiej. 

Za te pieniądze buduje się drogi, budynki. 

Za te pieniądze organizuje się pracę dla wielu  

osób. Także dla osób z niepełnosprawnościami.  

 

Ministerstwo prowadzi Program Dostępność Plus.  

Dba o to, żeby budynki i ich otoczenie były bardziej  

dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. 
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Ministerstwo dba o to, żeby wszystkie województwa  

w Polsce mogły się dynamicznie rozwijać.  

Wspiera rozwój polskich firm. Dzięki temu  

mieszkańcy każdego województwa mają pracę  

i lepsze warunki do życia. 

 

Ministerstwo współpracuje z innymi krajami  

i organizacjami z Europy.  

Dzięki tej współpracy Polska się rozwija.  

Powstają nowe budynki i drogi.  

Polskie firmy mogą sprzedawać towary  

do innych krajów Europy. 

Budynek Ministerstwa dostosowany  

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

Przed budynkiem od ulicy Wspólnej są miejsca  

parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 

Drzwi wejściowe do budynku i korytarze są  

odpowiednio szerokie dla osób na wózkach.  

 

W korytarzach na podłogach są przyklejone paski  

z rowkami. Dzięki paskom osoby niewidome  

i słabowidzące wiedzą jak poruszać się po budynku.  

Na szklanych drzwiach są przyklejone inne paski. 
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Korytarze są oznaczone wyraźnymi kolorami.  

Każde piętro ma oznaczenie w innym kolorze. 

Na korytarzu są piktogramy, czyli specjalne obrazki.  

Piktogramy pokazują jak dojść do recepcji albo  

do sali konferencyjnej. 

W sali konferencyjnej odbywają się różne spotkania. 

Aby wjechać do sali konferencyjnej na 5 piętrze  

osoby na wózkach mogą skorzystać ze specjalnego  

urządzenia. Jest to schodołaz gąsienicowy. 

Do sal na parterze, do których prowadzą schody,  

osoby na wózkach mogą wjechać dzięki windzie  

ukośnej. 

 

 

W budynku są dostosowane szerokie windy  

z poręczami.  

W windzie są przyciski w alfabecie Brajla  

dla osób niewidomych i słabowidzących.  

Jest też informacja głosowa. Informacja  

mówi numer piętra i kiedy drzwi się otwierają.  
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Toalety dla osób z niepełnosprawnościami  

są na każdym piętrze budynku. 

 

Kontakt z pracownikami Ministerstwa 

Żeby załatwić sprawy w Ministerstwie osoby z niepełnosprawnościami mogą: 

• napisać pismo i wysłać je na adres 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 

• przynieść pismo do kancelarii. 

Kancelaria to biuro, w którym można zostawić  

pisma i inne dokumenty 

• napisać wiadomość i wysłać na adres e-mailowy 

kancelaria@mfipr.gov.pl 

 

• zadzwonić pod numer 222 500 130 

• przyjść do Ministerstwa i spotkać się  

z pracownikiem w godzinach od 8.15 do 16.15. 
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• osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować  

się z pracownikami przez wideotłumacza.  

Osoba głucha musi mieć dostęp do Internetu  

i kamerę w swoim komputerze, telefonie  

lub innym urządzeniu.  

Wystarczy, że wejdzie na stronę internetową  

https://migam.org/pl/tlumacz-migam  

i połączy się z tłumaczem języka migowego. 

https://migam.org/pl/tlumacz-migam

