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Dostępność architektoniczna  

Oddziału Okręgowego NBP w Poznaniu 
 

Siedziba Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu znajduje się 

przy Alejach Karola Marcinkowskiego 12. Pomieszczenia siedziby podzielone są na część 

ogólnodostępną (sala operacyjna oraz sala ekspozycyjna) i część biurową. Część biurowa 

nie jest dostępna publicznie w sposób nieograniczony. Wszystkie osoby zaproszone do 

części biurowej podlegają uprzedniemu zgłoszeniu przez pracownika NBP oraz 

obowiązkowej rejestracji w punkcie informacyjnym. Po okazaniu dokumentu tożsamości 

gościom zostaje wydana jednorazowa przepustka.  

 

Dostęp do siedziby Oddziału Okręgowego NBP w Poznaniu dla interesantów i gości 

umożliwiony jest przez wejście główne znajdujące się od strony Alei Karola 

Marcinkowskiego. Na elewacji budynku nad wejściem umieszczony jest napis Narodowy 

Bank Polski, po lewej stronie wejścia umieszczone są tablice Narodowego Banku 

Polskiego Oddziału Okręgowego w Poznaniu i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,  

a po prawej stronie szklana tablica informująca o godzinach obsługi kasowej. 

 

Przed drzwiami wejściowymi znajduje się jeden stopień zewnętrzny o wysokości  

ok. 10 cm. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, wyposażone w samozamykacz, bez 

wspomagania otwierania, brak progu (szerokość przejścia dla ruchomego skrzydła 

poniżej 90 cm, drugie skrzydło zamykane na blokadę, którą w razie potrzeby można 

odblokować). Drzwi wejściowe prowadzą do przedsionka. W przedsionku na wprost 

drzwi wejściowych znajdują się schody (3 stopnie), które prowadzą do holu. Po lewej 

stronie schodów znajduje się poręcz, brak pochylni. Istnieje możliwość skorzystania ze 

schodołazu gąsienicowego po uprzednim zgłoszeniu pracownikowi Straży Bankowej 

NBP lub zapraszającemu pracownikowi NBP.  

 

Drzwi wewnętrzne prowadzące do holu znajdują się na wprost drzwi wejściowych do 

budynku. Są to drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, wyposażone w samozamykacz, bez 

wspomagania otwierania, brak progu (szerokość przejścia dla ruchomego skrzydła 

poniżej 90 cm, drugie skrzydło zamykane na blokadę, którą w razie potrzeby można 

odblokować). W holu na wprost drzwi znajduje się bramka obrotowa i bramka 

dwustronna wahadłowa, które zabezpieczają dostęp do części biurowej budynku.  
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Za bramkami znajduje się winda, która nie jest dostępna publicznie w sposób 

nieograniczony. Winda jest przystosowana do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. 

 

Przedsionek i hol z odpowiednią przestrzenią manewrową, brak oznakowania 

dotykowego na podłodze.  

 

Po lewej stronie holu znajdują się drzwi wejściowe do sali operacyjnej. Są to drzwi 

dwuskrzydłowe, przeszklone, wyposażone w samozamykacz, bez wspomagania 

otwierania, brak progu (szerokość przejścia dla ruchomego skrzydła poniżej 90 cm, drugie 

skrzydło zamykane na blokadę, którą w razie potrzeby można odblokować). W sali 

operacyjnej na wprost wejścia znajduje się punkt informacyjny, który nie posiada 

obniżonej lady. Po lewej stronie znajdują się drzwi do sali ekspozycyjnej, a po prawej 

stronie znajdują się kasy, stanowiska obsługi klienta i urządzenia samoobsługowe 

przeznaczone do zamiany monet. 

 

W siedzibie Oddziału Okręgowego NBP w Poznaniu nie jest dostępny tłumacz języka 

migowego. 

 

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w piwnicy i na II piętrze budynku. 

Dostęp do toalet nie jest swobodny. Chęć skorzystania z toalety powinna zostać zgłoszona 

pracownikowi Straży Bankowej NBP lub zapraszającemu pracownikowi NBP. 

 

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Do siedziby Oddziału Okręgowego NBP w Poznaniu i wszystkich jego pomieszczeń 

można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W siedzibie nie ma pętli 

indukcyjnych, systemów informacji głosowej, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń 

kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 

 


