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 Dojazd  
 
 Komunikacja miejska  

Osobom podróżującym za pomocą komunikacji miejskiej zalecamy skorzystanie 
z przystanku autobusowego Plac Jana Pawła II 3 (odległość ok. 300 m) lub przystanku 
autobusowego  ul. Parczewskiego (odległość ok. 30 m).  
Utrudnieniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w obrębie całego 
Starego Miasta i okolicznych uliczek mogą być krawężniki chodników.   
 

 Samochód 
Przed Katedrą jest parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób  
z niepełnosprawnością (często zajęty, ze względu na lokalizację w centrum miasta). 

 

 Budynek 
Zwiedzanie Katedry obejmuje część parterową, którą można przejść bez przeszkód 

architektonicznych. Przed Kaplicą Polską nazywaną także Kaplicą „Pod orłami” jest próg  

o wysokości 10 cm. 

 Główne wejście 
Przed wejściem głównym są schody, do Katedry można wjechać wejściem bocznym (od strony 
Biura Parafialnego), gdzie występuje próg o wysokości 10 cm. Aby otworzyć wejście boczne 
należy się skontaktować z Biurem Parafialnym lub z osobą pełniącą dyżur w Katedrze. 
 

 Punkt Informacji 
W Biurze Parafialnym, obok Katedry. Osoby z dysfunkcją słuchu mogą porozumiewać się  
z pracownikiem poprzez pismo.  

 

 Udogodnienia 
Brak 
 

 Przestrzeń zwiedzania 
 
 Osoby z niepełnosprawnością ruchową 

Wnętrze Katedry można zwiedzać bez przeszkód architektonicznych. Jedynie przed 

Kaplicą Polską nazywaną także Kaplicą „Pod orłami” jest próg o wysokości 10 cm. 

Wnętrze Kaplicy jest widoczne z pozycji przed progiem. 

 

 Osoby niesłyszące i niedosłyszące 
Bogaty wystrój Katedry jest możliwy do poznania poprzez percepcję wzrokową. Można 
porozumiewać się pisemnie, a także poprzez współpracę przewodnika z tłumaczem PJM 
grupy osób niesłyszących. 
 

 Osoby niewidome i niedowidzące 
Osoby niewidome mogą poznać poprzez dotyk dzwon Mikołaj – zlokalizowany  
na zewnątrz, przed Katedrą. 
 

 Odwiedzający z dziećmi 
Obiekt jest dostosowany do zwiedzania przez osoby z dziećmi. 
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 Osoby starsze 
Obiekt jest dostosowany do zwiedzania przez osoby starsze.  

 Obsługa 
Biuro Parafialne 
 

 Bilety i grupy 
Wstęp jest bezpłatny. Wejścia turystyczne są możliwe poza nabożeństwami. W okresie letnim 

(lipiec-sierpień) w godz. 10-14, poza sezonem letnim w godz. 10-18. 


