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Dostępność architektoniczna  

Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie 

 

Działalność operacyjna w Oddziale Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w 

Warszawie (obsługa klientów NBP)  prowadzona jest w wynajmowanych przez NBP 

pomieszczeniach zlokalizowanych w budynku przy ul. Wareckiej 11A, właścicielem 

budynku jest firma Universal Properties Sp. z o.o. Warecka Sp. K. 

Wynajmowana powierzchnia, w której zlokalizowany jest Oddział podzielona jest na 

część ogólnodostępną (sala operacyjna) 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 biurze przepustek w Centrali NBP (główne wejście do 

NBP od strony ul. Świętokrzyskiej 11/21). Po okazaniu dokumentu tożsamości gościom 

zostaje wydana jednorazowa przepustka.  

Dostęp do Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie dla interesantów i gości 

umożliwiony jest przez wejście główne znajdujące się od strony ul. Wareckiej. Na elewacji 

budynku po lewej stronie wejścia umieszczone są szklane tablice z Godłem Polski oraz 

napisem Narodowy Banki Polski Oddział Okręgowy w Warszawie i informacją o 

godzinach obsługi kasowej. Po prawej stronie wejścia umieszczone są tablice z nazwami 

pozostałych firm prowadzących działalność w tym budynku.  

Do drzwi wejściowych prowadzą schody (cztery stopnie) wyposażone w poręcz po 

prawej i lewej stronie. Przy wejściu brak jest pochylni dla osób niepełnosprawnych 

ruchowo. Istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu gąsienicowego po uprzednim 

zgłoszeniu pracownikowi recepcji lub zapraszającemu pracownikowi NBP. 

Drzwi wejściowe (zewnętrzne i wewnętrzne do/z przedsionka) są dwuskrzydłowe, 

wyposażone w samozamykacz, bez wspomagania otwierania, przejście bez progu 

(szerokość ruchomego skrzydła powyżej 90 cm, drugie skrzydło zamykane na blokadę, 

którą w razie potrzeby można odblokować).  
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Z przedsionka do holu ze stanowiskiem recepcji Universal Properties Sp. z o.o. Warecka 

Sp. K. prowadzą schody (15 stopni). Schody są wyposażone w poręcz po prawej oraz lewej 

stronie, brak jest pochylni. Istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu gąsienicowego 

po uprzednim zgłoszeniu pracownikowi recepcji lub zapraszającemu pracownikowi NBP.  

Hol jest ogólnodostępny dla wszystkich osób.  

Dostęp do sali operacyjnej Oddziału umożliwiony jest przez drzwi wejściowe znajdujące 

się po prawej stronie w holu. Są to drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, wyposażone w 

samozamykacz, bez wspomagania otwierania, z przejściem o szerokości powyżej 105 cm, 

bez progu. Po prawej stronie na stałym przeszklonym elemencie zabudowy drzwi jest 

umieszczony napis Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Warszawie oraz 

informacja o godzinach obsługi kasowej.   

W sali operacyjnej po lewej stronie oraz na wprost wejścia znajdują się kasy w łącznej 

liczbie 11, kasy nie posiadają obniżonych lad do obsługi osób na wózkach inwalidzkich. 

Po prawej stronie sali operacyjnej znajdują się stanowiska obsługi klienta. W Oddziale 

Okręgowym NBP w Warszawie nie jest dostępny tłumacz języka migowego. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu budynku po lewej stronie. 

Dostęp do toalety jest swobodny.  

Przed budynkiem wzdłuż ulicy Wareckiej wyznaczone są płatne miejsca parkingowe w 

tym miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.  

Do holu zarządzanego przez Universal Properties Sp. z o.o. Warecka Sp. K. oraz do 

pomieszczeń zajmowanych przez Oddział Okręgowy NBP w Warszawie można wejść z 

psem asystującym i psem przewodnikiem. W zajmowanych pomieszczeniach nie ma pętli 

indukcyjnych, systemów informacji głosowej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń 

kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 


