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Wydział Zamiejscowy w Białymstoku.

Wydział Zamiejscowy w Białymstoku znajduje się w
wielokondygnacyjnym budynku Okręgowego Urzędu Miar.
Wydział w całości umiejscowiony jest na drugim piętrze
budynku.

1. Adres:

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

Wydział Zamiejscowy w Białymstoku

ul. Mikołaja Kopernika 89

15-396 Białystok

 

2. Opis dostępności wejścia do budynku:

Do budynku są dwa wejścia. Wejście główne od strony ulicy Mikołaja
Kopernika i wejście od strony parkingu wewnętrznego z tyłu budynku.
Dodatkowo jest możliwe wejście  automatycznie otwierane drzwi garażowe. 
Naczelnik urzędu probierczego nie posiada pilota do drzwi garażowych.

Pracownicy i klienci urzędu probierczego korzystają z wejścia głównego od
strony ulicy Mikołaja Kopernika.

W celu dojścia do pomieszczeń wydziału zamiejscowego urzędu
probierczego, należy od wyjścia głównego na parterze budynku  skierować
się w lewo na   klatkę schodową, następnie schodami na drugie piętro, gdzie
znajduje się siedziba urzędu. Przejście do urzędu probierczego jest aktualnie 
dodatkowo  wyznaczone przy pomocy taśm   i słupków z informacjami. 

Na poczekalni znajdują się krzesła i  dwa stoły dostępne dla klientów. Na
ścianie umieszczono tablicę ogłoszeń   oraz wizerunki cech probierczych i
klauzulę informacyjną.  Poczekalnia jest wyposażona w okienko podawcze



zabezpieczone szybą kuloodporną.

Pracownicy urzędu miar  korzystają z wejścia od strony parkingu
wewnętrznego.

Przy żadnym z wejść nie ma pochylni po której można przejechać wózkiem
inwalidzkim. Do budynku prowadzą schody. Drzwi otwierają się ręcznie.
Drzwi są wyposażone  w automatyczny zamek, który uruchamia się po
godzinach pracy urzędu.

Posesja ogrodzona jest płotem z przęseł metalowych. W ogrodzeniu są dwie
bramki . Jedna , od strony parkingu, jest zamykana automatycznie po
godzinach otwarcia urzędu. Druga, od chodnika przylegającego do ul.
Mikołaja Kopernika jest zamykana na klucz po godzinach pracy urzędu. Od
strony ul. Metrologów jest brama wjazdowa na parking wewnętrzny,  
uruchamiana automatycznie ,   dla pracowników i klientów obu urzędów.  
Naczelnik urzędu probierczego dysponuje pilotem do bramy wjazdowej.
Trzech pracowników urzędu probierczego dysponuje kluczami do głównych
 drzwi wejściowych i kartami dostępu do zamka automatycznego.

3. Opis dostępności przedsionka, poczekalni, schodów i wind:

Przedsionek na poziomie +2: dostępny;

Klatka schodowa jest oznaczona zgodnie z obowiązującymi normami;

Brak możliwości wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje;

Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który
znajduje się na niedostępnych kondygnacjach;

Winda na wyższe kondygnacje: brak.

4. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne):

Platforma: brak;

Zestaw głośnomówiący na stanowisku obsługi interesantów;

Pętla indukcyjna: brak;

Toaleta: dostępna  na  drugim piętrze budynku;

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych
oraz schematów dotykowych.

Na każdej kondygnacji umieszczono schemat  graficzny kondygnacji.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami  nie mają możliwość zaparkowania swojego



pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed
wejściem do budynku urzędu - wjazd od ulicy Kopernika;

Brak miejsca postojowego specjalnie wydzielonego i oznaczonego.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku urzędu.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub
online:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

8. Zgłoszenia wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania cechami
probierczymi:

Wyroby z metali szlachetnych można zgłosić do urzędu osobiście lub za
pośrednictwem poczty kurierskiej.

9. Inne informacje można uzyskać:

e-mailem: oup.warszawa.bialystok@poczta.gum.gov.pl;

faksem: +48 85 742 81 44;

telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie,
pod nr telefonu: +48 85 742 81 44.
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