
Dostępność architektoniczna budynku A5 

I. Nazwa budynku 
A5  (Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii)  

II. Adres budynku 
ul. Jana Pawła II 24, 61-139 Poznań 

III. Administrator budynku (imię i nazwisko) 
Łukasz ZAKENS 

IV. Dane kontaktowe administratora (telefon) 
61 6475 924 
 

V. Opis wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli 

1. Główne od strony parkingu przy ul. Berdychowo (północne) niedostosowane do potrzeb osób 
poruszających się na wózku ze względu na: 
− schody (zaopatrzone w poręcze po obu stronach, stopnie niezaakcentowane 

kolorystycznie) i 
− brak pochylni / wind;  
− drzwi wejściowe rozwierane, przeszklone;  
− w pobliżu totem informacyjny z dużymi i wyraźnymi napisami w językach polskim 

 i angielskim. 
2. Główne od strony wewnętrznej kampusu (południowe): 

− wejście z poziomu parteru przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach,  
− drzwi podwójne rozwierane, bezprogowe;  
− brak oznaczenia wejścia. 

3. Trzy wejścia boczne z kontrolą dostępu.  
4. Miejsca parkingowe - parking zewnętrzny:  

− dwa wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych na parkingu od strony 
wewnętrznej kampusu , 

− trzy miejsca na parkingu od strony ul. Berdychowo 
− wjazd na teren parkingu przez szlaban z kontrolą dostępu. 

5. Zdjęcie budynku z zaznaczonym wejściem dla osób z niepełnosprawnościami. 
 

 
 

6. Dostęp do budynku Uczelni jest regulowany poprzez system kontroli dostępu, zainstalowany 
przy poszczególnych wejściach do budynku. Umożliwia to zarządzanie dostępem do 
pomieszczeń i stref w obiekcie – mają do nich wstęp jedynie osoby upoważnione, korzystające 
z identyfikatorów, które są wydawanie jak następuje: 



1) karty pracownicze (identyfikatory) – Dział Spraw Pracowniczych,  
2) legitymacje studenckie i doktoranckie – poszczególne dziekanaty wydziałów, 

Zintegrowane Centrum Obsługi i Szkoła Doktorska oraz Dział Współpracy 
Międzynarodowej, 

3) karty gościa – kierownicy jednostek organizacyjnych PP. 
Wykonaniem poszczególnych kart zajmuje się Międzyuczelniane Centrum Personalizacji 
Legitymacji Studenckiej, a nadawaniem uprawnień Dział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Politechniki Poznańskiej. 
 

VI. Opis wnętrza budynku  
1. Budynek dwu i pięciokondygnacyjny składający się z 2 segmentów:  

1) głównego w kształcie prostokąta,  

2) niższego w kształcie trójkąta z tzw. zielonym dachem.  

3) Obiekt mieści sale wykładowe i laboratoryjne, pomieszczenia administracyjne, 

gospodarcze i magazynowe. Na I piętrze zlokalizowana jest portiernia, szatnia, bufet 

oraz sale wykładowe, na parterze i pozostałych piętrach znajdują się sale laboratoryjne 

oraz pomieszczenia biurowe.  

4) Przy wejściu głównym od strony kampusu umieszczono infokiosk - niedostosowany do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a po prawej stronie od wejścia telefon – bez 

odpowiedniego oznakowania. 

2. Opis dostępności 

1) Korytarze  
− komunikacja czytelna i intuicyjna, 

− poziome ciągi komunikacyjne szerokie, płaskie, niekiedy z załamaniami, 

− każde piętro o odmiennym schemacie kolorystycznym korytarza – ułatwienie 

orientacji wewnątrz budynku, 

− ławki oraz miejsca wypoczynku wydzielone na posadzce za pomocą pasów  

o zróżnicowanej fakturze i kolorze, 

− układ posadzki w holu na parterze nieregularny – brak czytelnego podziału między 

strefami, 

− jednolity i w miarę czytelny system identyfikacji wizualnej, tj. oznaczeń pomieszczeń 

 i pięter, kierunków poruszania się, oznaczeń podstawowych funkcji itp. 

2) Schody 
− 3 klatki schodowe rozmieszczone w pobliżu wejść do budynku, tj. w części północnej, 

południowej i wschodniej, 

− biegi schodowe z obustronną poręczą, 

− schody w kolorze zbliżonym do posadzki – niedostateczna widoczność. 

3) Windy 
− trzy dźwigi o wymiarach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 

dwie w centralnej części budynku dostępne z korytarza głównego, trzecia w części 

południowej, 

− zaopatrzone w panele (zainstalowane na wymaganej przepisami wysokości)  

z przyciskami opisanymi alfabetem Braille’a,  

− kabiny wyposażone w poręcze i lustra, 

− brak komunikatów głosowych, 

− oznakowanie wind widoczne,  

− przy drzwiach umieszczony duży numer piętra;  

− winda południowa oznakowana niedostatecznie – brak kontrastowego zaznaczenia 

lokalizacji (np. obwódki wokół drzwi),  



− oznaczenie piętra zlewa się z powierzchnią ściany. 

4) Szatnia/recepcja 
− w holu (poziom +1) przy wejściu głównym od strony ul. Berdychowo. 

5) Toalety 
− na każdej kondygnacji przy węzłach sanitarnych męskich i damskich bezpośrednio przy 

windach, 

− drzwi oznaczone za pomocą tabliczek z piktogramem, posiadają siłownik.  

3. Wewnątrz budynku brak miejsc z szerokością wejścia mniejszą niż 90 cm i uchwytami oraz 
klamkami powyżej 110 cm.  

4. W budynku na czterech z pięciu kondygnacji występują po dwa pomieszczenia audytoryjne;  
1) sale zajęć mają mobline elementy wyposażenia umożliwiające swobodną aranżację 

pomieszczeń,  
2) tablice zawieszone na wysokości utrudniającej korzystanie z nich przez osoby  

z niepełnosprawnościami.  
3) Na I piętrze w sąsiedztwie sal zajęciowych zlokalizowano lokal gastronomiczny 

niedostosowany do wymagań osób poruszających się na wózkach – brak miejscowego 
obniżenia powierzchni bufetu. 

 
VII. Procedury w budynku 

1. Wejście do budynku nie wymaga pomocy osób trzecich. 
2. W przypadku jakichkolwiek problemów do dyspozycji jest pracownik szatni lub ochrony.  

W razie potrzeby szatniarz/ochroniarz prosi telefonicznie pracownika biura o zejście na parter 
do interesanta/studenta/doktoranta. 

3. W przypadku potrzeby wsparcia merytorycznego dostępny jest numer telefonu do Biura ds. 
Równości: 61 665 29 58. 
 

VIII. Portiernia lub inne osoby udzielające pomocy i informacji w budynku:    
1. Ochrona:  

1) czynna:  7.00-19.00, przez wszystkie dni tygodnia 
2) telefon: 502 177 541 
3) lokalizacja: szatnia, po prawej strony wejścia głównego od ul. Berdychowo, poziom +1. 

2. Szatnia:   
1) czynna od poniedziałku do soboty w godz. 7.30-21.00 oraz niedzielę w godz. 7.30-19.00. 
2) po prawej strony wejścia głównego od ul. Berdychowo, poziom +1. 

3) Ochrona wszystkich budynków kampusu Warta:  
1) czynna:  całodobowo 
2) telefon: 61 665 2711  
3) lokalizacja: portiernia przy DS nr 3, ul. Kórnicka 5. 

 
IX. Dodatkowe dostosowania w budynku  

BRAK 
 

X. Dojazd do budynku 
1. Możliwy dojazd komunikacją miejską: 

 

Rodzaj komunikacji Nazwa przystanku 

Tramwajowa 

Baraniaka 

Kórnicka 

Politechnika 

Autobusowa Baraniaka 



Rodzaj komunikacji Nazwa przystanku 

Most św. Rocha 

Rondo Rataje 

Serafitek 

 
 

2. Korzystanie z miejsc parkingowych na terenie Uczelni (w okolicy budynku) możliwe jest po 
wcześniejszym uzyskaniu przepustki wjazdowej. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku 
na adres: kontrola.dostepu@put.poznan.pl 

XI. Wstęp dla psa przewodnika 
Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku. 

 

mailto:kontrola.dostepu@put.poznan.pl

