
Dostępność architektoniczna 

Wejście do budynku i obszar kontroli przy                                        
ul. Floriańskiej 10 w Warszawie 

 
 
Wejście do obiektu częściowo przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 
Wejście jest dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (szerokość przejścia 
powyżej 90 cm, brak progów, pochylnia). Po prawej stronie przy drzwiach wejściowych 
występuje „przycisk przywołujący”. 

Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane. 
Hol wejściowy jest przestronny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. 
Stanowisko ochrony będące jednocześnie punktem informacyjnym znajduje się w dalszej 
części korytarza. Brak możliwości bezpośredniego dojścia do punktu z uwagi na schody.  Brak 
pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie ochrony. 
Po wejściu do obiektu po lewej stronie znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową, natomiast w dalszej części holu znajduje się winda osobowa.  Z dźwigu osobowego 
można skorzystać wyłącznie na poziomach od 0 do +2, brak możliwości zjechania na poziom 
-1.  
Dźwig nie wydaje komunikatów dźwiękowych z informacją o numerze piętra. 
Zarówno dźwig jak i platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchową obsługiwane są 
wyłącznie w obecności pracownika ochrony. 

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 

Pomieszczenia pracy siedziby  WIF  mieszczą się na I  piętrze budynku. 

Zapewnia się komunikację z Inspektoratem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w 
formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę 
wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi 
klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do 
budynku. 

Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania decyzji i komunikatów w 
druku powiększonym. 

 

Opis sposobu dojazdu do ul. Floriańskiej 10 w Warszawie 

 
1. Pieszo 
Dojścia piesze od Al. Solidarności oraz ul. Jagiellońskiej. 
Przejścia dla pieszych przy Alejach Solidarności posiadają sygnalizację świetlną oraz 
dźwiękową.  
Chodnik wraz z przejściem jest wyłącznie dla pieszych. Brak wydzielonego pasa i chodnika 
dla rowerzystów.  
Na trasie dojścia do budynku nie występują pojedyncze przeszkody. 



Na ul. Floriańskiej kierując się do wejścia głównego zarówno od strony Alei Solidarności oraz 
ul. Jagiellońskiej znajdują się stojaki  dla rowerów. 

2. Metrem 

Najbliższa stacja metra Metro Dworzec Wileński  znajduje się w odległości ok . 450 m.  

3. Pociągiem 

Najbliższa stacja kolei podmiejskiej Warszawa Wileńska znajduje się w odległości do ok. 
450m, natomiast stacja kolei dalekobieżnych Warszawa Wschodnia znajduje się w 
odległości do ok. 1500 m. 

4. Autobusem 

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości do ok. 150 m: Park Praski 01, 
Park Praski 02. 

5. Tramwajem 

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości do ok. 150 m: Park Praski 01, 
Park Praski 02. 

6. Samochodem 

Parking miejski znajduje się przy ul. Floriańskiej, bezpośrednio przed obiektem. Parking 
miejski jest płatny w godzinach 8:00-18:00.  Miejsca parkingowe dla osób z 
niepełnosprawnością ruchową znajdują się w okolicy wejścia głównego.  

7. Taksówką 

Postój taksówek znajduje się ok. 100 m od wejścia głównego do obiektu Wojewódzkiego 
Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie. 

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie posiada w strukturze organizacyjnej                       
4 jednostki zamiejscowe: 

1. Delegaturę Inspektoratu w Radomiu- 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53 p. 353 
2. Delegaturę Inspektoratu w Siedlcach 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 38 
3. Delegaturę Inspektoratu w Płocku 09-402 Płock, ul. Kolegialna 15 
4. Delegaturę Inspektoratu w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7 

Dostępności architektoniczne w ww lokalizacjach spełniają podstawowe wymagania zgodne z 
ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami. 

 


