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Tekst łatwy  

do czytania 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. - w skrócie MPRI - ma swoją 

siedzibę w Warszawie (01-513), przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27. 

 

 

Dojazd do budynków MPRI pojazdem własnym możliwy jest od ul. Wybrzeże Gdyńskie 27. 
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Dojścia piesze do budynków MPRI są od ulicy Gwiaździstej i ulicy Podleśnej.  

 

 

Sekretariat MPRI znajduje się w budynku A (budynek po prawej stronie od wjazdu).  

Budynek B jest usytuowany naprzeciw budynku A (budynek po lewej stronie od wjazdu). 

W budynku B znajduje się dyżurka, w której przebywa pracownik ochrony 24h. 

 

Budynek A 
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Budynek B 

 

Czym się zajmujemy 

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. jest spółką realizującą kluczowe 

inwestycje miejskie na terenie Warszawy.  

Od 1997 roku zajmujemy się budową obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów 

komercyjnych, w tym biurowych i usługowych.  

 

W swoim portfolio posiadamy jeden z najnowocześniejszych budynków administracji 

publicznej - Ratusz Wilanów 
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inwestycje modernizacyjne - Palmiarnia na Mokotowie 

 

oraz inwestycje mieszkaniowe Elekcyjna 19, Przy Oranżerii. 

 

Obecnie realizujemy projekt rozbudowy i modernizacji Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego 

Popiełuszki w Warszawie.  

 

Po zakończeniu prac Szpital Bielański stanie 

się jedną z najbardziej nowoczesnych 

placówek medycznych. 

 

 

Zajmujemy się także wynajmem, obsługą 

administracyjną i techniczną własnych nieruchomości komercyjnych: powierzchni biurowych, 

powierzchni usługowych, magazynów i hal produkcyjnych, placów i terenów w Warszawie. 
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Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:  

 wejście na posesję MPRI poprzedzają schody w dół (5 stopni) lub pochylnia bez poręczy; 
furtka wejściowa ma szer. min. 90 cm, za furtką jeden stopień (krawężnik), 

 do budynku biurowego, w którym mieści się sekretariat MPRI (budynek A), prowadzą dwa 
wejścia: główne i boczne. 
Do obydwu wejść prowadzą podjazdy z poręczami dla wózków, 

 

 sekretariat MPRI znajduje się na piętrze budynku A,  

 komunikacja między piętrami odbywa się za pomocą schodów; na piętro można wjechać 
podnośnikiem elektrycznym dla osób niepełnosprawnych, 

 obszar korytarza na parterze i część korytarza z sekretariatem pozwala na swobodne 
przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym, 

 

 w budynku A toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i na piętrze, 
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 wejście do drugiego budynku MPRI (budynek B) znajduje się na poziomie chodnika, bez 

barier architektonicznych, 

 w budynku B toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, 

 w obu budynkach korytarze umożliwiają poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich, 

 na terenie obiektu pracownik ochrony przydzieli osobie potrzebującej dogodne miejsce 

parkingowe. 

 

Jak się z nami skontaktować: 

Żeby załatwić sprawy w MPRI osoby ze niepełnosprawnościami mogą:  

• napisać wiadomość i wysłać na adres e-mailowy: sekretariat@mpri.pl, 

• zadzwonić pod numer +48 22 868 66 70,  

• wysłać faks na numer +48 22 868 66 71, 

• napisać pismo i wysłać je na adres: MPRI Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, 01-531 

Warszawa, 

• przynieść pismo do sekretariatu MPRI – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 

16.00. 

 


