INSTRUKCJA PORUSZANIA SIĘ PO BUDYNKU PKIN DLA OSÓB NA
WÓZKU
1. Wejście do PKiN możliwe jest od strony ul. Marszałkowskiej oraz ul. E.Plater, przez tzw.
dziedziniec wewnętrzny.
2. Od ul. Marszałkowskiej z lewej strony schodów głównych, za pomnikiem Mickiewicza znajduje
się platforma osobowa, którą można się dostać na poziom holu głównego.
3. Z poziomu holu głównego, po jego lewej stronie, korzystając z platformy schodowej dotrzeć
można do holu windowego. W razie pomocy lub ew. pytań dot. obsługi platformy należy
zgłosić się do wartownika dyżurującego w holu.
4. Z poziomu holu windowego, windami pasażerskimi, można dotrzeć na dowolnie wybrane
piętro PKiN.
5. Aby dostać się do sali obrad Rady Warszawy należy wybrać piętro IV, do Biura Rady Warszawy,
piętro XX.
6. Na IV piętrze należy poruszać się zgodnie z informacjami na kierunkowskazach prowadzących
do Sali Warszawskiej. Dostać się do niej można wyłącznie schodami przez salę Gagarina, która
jest nieco poniżej poziomu IV piętra, w związku z czym należy zgłosić wartownikowi potrzebę
skorzystania ze schodołazu. Schodołaz gąsienicowy umożliwia pokonanie stopni dla osób na
wózkach ręcznych jak i akumulatorowych. Schodołaz nie jest urządzeniem samoobsługowym
i wymaga pomocy drugiej osoby.
7. Sala Warszawska znajduje się na poziomie Sali Gagarina, z której należy kierować się do
wejścia po prawej stronie. Miejsca w sali obrad zostaną wskazane przez pracowników Biura
Rady m. st. Warszawy.
8. Od strony ul. E. Plater należy kierować się do jednej z bram znajdujących się po obu stronach
Sali Kongresowej, prowadzących do Pałacu przez dziedziniec wewnętrzny. W przypadku
problemów z odnalezieniem drogi należy zwrócić się do wartowników ZPKiN dyżurujących
przy obu bramach. Wejście z dziedzińca wewnętrznego prowadzi bezpośrednio na poziom holu
windowego PKiN, z którego wjazd do biur lub sali obrad Rady Warszawy odbywa się zgodnie
z trasą opisaną w pkt. od 4 do 7.
W razie problemów z odnalezieniem drogi lub obsługą urządzeń prosimy o kontakt z Biurem Ochrony
ZPKiN, Tel. + 22 656 73 33.

