
Dostępność architektoniczna 
Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie 
Siedziba Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie 
znajduje się przy ulicy Basztowej 20. 
Specyfika pracy Oddziału Okręgowego powoduje, że jest on podzielony na część 
ogólnodostępną w której wydzielone są m.in. sala operacyjna oraz sale 
ekspozycyjno-konferencyjne i część biurową. 
Pomieszczenia biurowe Oddziału nie są dostępne publicznie w sposób 
nieograniczony. Wszystkie osoby zaproszone do części  biurowej Oddziału NBP 
podlegają uprzedniemu zgłoszeniu przez pracownika NBP oraz obowiązkowej 
rejestracji w recepcji. Po okazaniu dokumentów tożsamości gościom zostaje 
wydana jednorazowa przepustka. 
Dostęp do Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie dla interesantów i gości 
umożliwiony jest przez wejście główne. Wejście główne do Oddziału znajduje się 
przy ulicy Basztowej 20. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy wejściu 
głównym brak pochylni dla wózków inwalidzkich i udogodnień dla 
niepełnosprawnych ruchowo. Po prawej stronie wejścia umieszczone są informacje 
o Oddziale Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Krakowie. 
Do środka holu głównego prowadzą drzwi wejściowe. Po prawej stronie holu 
znajduje się wejście do części operacyjnej Oddziału. Po lewej i na wprost znajdują 
się wejścia do sal ekspozycyjnych Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP. 
Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. 
Dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich zapewniony jest przez wejście od strony 
placu Matejki – Plac Matejki 1 (Klatka B). Obsługiwane jest ono przez pracownika 
Straży Bankowej NBP, którego należy powiadomić przez domofon umieszczony 
obok wejścia. 
W Oddziale Okręgowym NBP w Krakowie nie jest dostępny tłumacz języka 
migowego. 
W budynkach są windy przystosowane do przewozu osób na wózkach 
inwalidzkich. 
W Sali operacyjnej Oddział znajduje się kasa przystosowana do obsługi osoby na 
wózku inwalidzkim. 
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i II piętrze Oddziału. 
Publicznie dostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się 
od strony ulicy Basztowej.  
Do siedziby Narodowego Banku Polskiego i wszystkich jego pomieszczeń można 
wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W siedzibie nie ma pętli 
indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub 
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
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