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INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Dostępność budynku przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie

Dojazd do Komendy Głównej Policji
Do Komendy można dojechać komunikacją publiczną.
Najbliższe przystanki tramwajowe oraz autobusowe to:
przystanek Królikarnia jest ok. 250 m od Komendy,
przystanek Bukowińska jest ok. 200 m od Komendy.
Najbliższe stacje Metra:
stacja Wierzbno jest ok. 600 m od Komendy,
stacja Wilanowska jest ok. 700 m od Komendy.

Parking
W bliskiej odległości od wejścia głównego przy ul. Broniwoja znajduje się ogólnodostępny parking.
Na parkingu zapewniono 3 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do Komendy Głównej Policji
Budynek Komendy Głównej Policji znajduje się na terenie zamkniętym, który jest chroniony przez policjantów i
pracowników ochrony Komendy Głównej Policji.
Wejście na teren Komendy Głównej Policji znajduje się od strony ul. Puławskiej.

Aby dotrzeć do budynku należy przejść bramę główną oraz dziedziniec.
Po prawej stronie znajduje się budka wartownicza. Służba ochronna może udzielić wskazówek jak dojść do wejścia do
budynku Komendy Głównej Policji.

Do wejścia do budynku prowadzą schody wyposażone w poręcze.
Schody oznaczone są kontrastowo.

Po prawej stronie schodów jest winda dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób poruszających się na wózku.
Trasa dojazdu od windy do drzwi głównych wyposażona jest w poręcz.

Po prawej stronie przed drzwiami głównymi do budynku jest dzwonek. Dzwonek służy do wezwania pomocy w otwarciu
drzwi.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli i biuro przepustek.
Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia i jest oznaczone napisami „BIURO PRZEPUSTEK”.

W budynku, w Biurze Przepustek, znajduje się przenośna pętla indukcyjna.

Jest też możliwość połączenia z tłumaczem języka migowego online.
Po lewej stronie od wejścia znajdują się dwa aparaty telefoniczne, w tym jeden na wysokości umożliwiającej
korzystanie z aparatu osobie poruszającej się na wózku. Można z nich skorzystać aby połączyć się z wybranym
policjantem lub pracownikiem Komendy Głównej Policji.
Po lewej stronie od wejścia przed biurem przepustek znajduje się ogólnodostępna toaleta. Toaleta nie jest
przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

WAŻNE
Interesanci nie poruszają się samodzielnie po Komendzie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po
terenie KGP w obecności policjanta lub pracownika KGP (osoby nadzorującej). Przejście z biura przepustek do dalszej
części obiektu zabezpieczone jest bramkami obrotowymi, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych.
Interesanci mogą być obsłużeni w pokojach przyjęć interesantów, które znajdują się po przeciwnej stronie biura
przepustek. Pokoje przyjęć interesantów są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Informacja dodatkowa
Dwa wejścia na teren Komendy Głównej Policji od strony ul. Wielickiej przeznaczone są wyłącznie dla:
1. Policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji (wejście w okolicy skrzyżowania ul. Wielickiej z ul.
Broniwoja). Wejście nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
2. Dziennikarzy (wejście w okolicy skrzyżowania ul. Wielickiej z ul. Ksawerów). Wejście nie jest przystosowane do
potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

