Informacje o Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją państwową.
Wspieramy małe i średnie firmy.
Realizujemy projekty, które są finansowane z Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych
funduszy międzynarodowych. Dbamy o to, aby pieniądze trafiały do przedsiębiorców, którzy
zrobią z nich najlepszy użytek.
Pomagamy firmom na różnych etapach rozwoju. Na wsparcie mogą liczyć zarówno
przedsiębiorcy którzy dopiero zakładają firmę - jak i ci, którzy myślą o zwiększeniu skali
swojego biznesu. Pomagamy także firmom w rozszerzaniu działalności zagranicą - oraz tym,
którzy chcą przekazać firmę w nowe ręce.
PARP to nie tylko finansowe wspieranie firm. Organizujemy również bezpłatne szkolenia oraz
publikujemy edukacyjne raporty dotyczące gospodarki i prowadzenia działalności. Dzięki
temu pomagamy przedsiębiorcom oraz ich pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji i wiedzy
potrzebnej w biznesie.
Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających
działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój
regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych
technologii w działalności gospodarczej.
PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć,
finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów
wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym
wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności
kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie
otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP
przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.
Misja PARP Z pasji do gospodarki, odpowiedzialnie dla biznesu.
Wizja działalności PARP Rozwijamy polską przedsiębiorczość przez innowacje i odkrywanie
nowych kierunków rozwoju. Stale udoskonalamy sposób realizacji naszych zadań testując i
wdrażając innowacyjne metody działania. Współpracujemy w tym zakresie z
przedsiębiorcami i instytucjami działającymi w ekosystemie innowacji w Polsce i za granicą.

Dostępność architektoniczna
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary
kontroli.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wynajmuje powierzchnię biurową w trzech
połączonych ze sobą budynkach przy ul. Pańskiej 77/79 ul. Pańskiej 81/83 i ul. Pańskiej 85a,
w Warszawie. Wejście główne do siedziby PARP prowadzi poprzez recepcję budynku ul.
Pańska 81/83, która nie posiada barier architektonicznych. Na recepcji znajdują się
stanowiska do obsługi gości, przy których pracownicy Agencji udzielają informacji. W
przypadku konieczności wejścia na obszar strefy administracyjnej, osoby z
niepełnosprawnością ruchową mają do dyspozycji dźwigi osobowe, którymi mogą wjechać
na określone piętro. Na recepcji są zainstalowane bramki bezpieczeństwa z elektroniczną
kontrolą przejść, w tym dodatkowe, ruchome skrzydło dla osób z niepełnosprawnością
ruchową. Bramki są wyposażone w sygnalizator dźwiękowy informujący o poprawnym
przyłożeniu karty wstępu jak i otwarciu bramki oraz w diody, które informują o otwarciu
bramki poprzez wyświetlenie koloru zielonego po jej odblokowaniu. Poruszanie się osoby
zewnętrznej po strefie administracyjnej dopuszczalne jest jedynie w obecności pracownika
PARP. Zgodnie z tym zapisem osoby z niepełnoprawnościami zawsze mogą liczyć na pomoc
pracowników PARP.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Wejście do Kancelarii oraz Recepcji nie posiada barier architektonicznych w postaci schodów,
progów ani stopni. W strefie administracyjnej do wyboru są schody lub windy, aby dostać się
na piętra. Schody są szerokie z poręczami z jednej strony. Windy znajdują się w kilku różnych
strefach w budynku. Wyposażone są w świetlne potwierdzenie naciśnięcia przycisku wyboru
piętra. Zlokalizowane są tak, aby umożliwiały naciśnięcie ich z pozycji wózka inwalidzkiego.
W części wind znajdują się przyciski wyboru piętra oznaczone alfabetem Braille’a. Na każdym
piętrze znajduje się widoczna i czytelna informacja o tym, na którym piętrze aktualnie się
znajdujemy oraz jakie pokoje znajdują się w korytarzach (numeracja pokoi). Korytarze w
budynku są szerokie, umożliwiają poruszanie się po nich wózkiem. Są też pochylnie na
każdym piętrze w miejscu, w którym łączą się dwa budynki.

Toaleta
Na parterze zlokalizowana jest łazienka dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych
wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed głównym wejściem do PARP na ul. Pańskiej 81/83 wyznaczone i oznakowane są 2 miejsca
parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie, osoby z
niepełnosprawnościami mogą:
• Napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa
• przynieść pismo do Kancelarii Agencji. Kancelaria to biuro, w
którym można zostawić pisma i inne dokumenty. Kancelaria jest
otwarta w od godziny 8:00 do godziny 16:00
• napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP:
www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna
Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu
trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.
• napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy:
biuro@parp.gov.pl.
• wysłać faks pod numer (22) 432 86 20.
• Dzwoniąc na numery telefonów 801 332 202 lub 22 574 07 07
można skorzystać z Infolinii Agencji.

Wszystkie informacje o Agencji można znaleźć na stronach
internetowych: www.parp.gov.pl/.

