
Dostępność architektoniczna budynków A21-A22b 

I. Nazwa budynku 
A21-A22b  (Hale 19-24)  

II. Adres budynku 
ul. Piotrowo, 61-138 Poznań 

III. Administrator budynku (imię i nazwisko) 
Marzena SŁOMA 

IV. Dane kontaktowe administratora (telefon) 
61 665 2538 

V. Opis wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli 

1. Do każdej z 6 hal tworzących zespół budynków (tzw. Hal 19-24) wchodzi się osobnymi 
wejściami zlokalizowanymi na całym obwodzie budynku (głównie na dłuższych elewacjach). 

2. W okolicy obiektu brak totemu/tablicy informacyjnej/ planu terenu;  
− brak oznaczeń o przynależności danej części do wydziału,  
− brak informacji lokalizacji wejścia (w tym dla osób z niepełnosprawnościami),  
− brak kontaktu do osoby udzielającej pomocy. 

3. Jedno wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:  
− bezprogowy wjazd,  
− wymagana przepisami wielkość przedsionka oraz portiernia przy wejściu – A21b (H22). 

4. Drzwi wejściowe: 
− przeszklone, rozwierane,  
− skrzydłowe, z samozamykaczami,  
− o szerokości zgodnej z przepisami. 

5. Miejsca parkingowe: 
− trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w odległości ok. 200 m od 

budynków, tj. na parkingu zewnętrznym od strony ul. Berdychowo;  
− wjazd na teren parkingu przez szlaban z kontrolą dostępu. 

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

 
 

7. 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. Zespół składa się z sześciu budynków przynależnych do różnych wydziałów Politechniki 

Poznańskiej, połączonych łącznikami.  

1) Hale stanowią jednokondygnacyjne budynki na planie prostokąta z niezależnymi 

wejściami i skomplikowanym, częściowo połączonym układem wewnętrznym (we 

fragmentach łączników są dodatkowo antresole).  

2) W obiekcie mieszczą się sale laboratoryjne i badawcze oraz biura i pomieszczenia 

techniczne. W budynku nie przewidziano dodatkowych funkcji takich jak bufet, czy 

punkt ksero, brak też punktów informacyjnych.  

3) W H22 zlokalizowano recepcję, pozostałe hale nie posiadają takiego miejsca.  

4) W niektórych halach poszerzone korytarze pełnią rolę holi z miejscami odpoczynku. 

2. Opis dostępności 

1) Korytarze  
− komunikacja czytelna i intuicyjna, 

− poziome ciągi komunikacyjne szerokie, płaskie, bez załamań, 

− w wielu korytarzach ustawiono nieprawidłowo oznakowane elementy wyposażenia 

wnętrz – poważne utrudnienie w poruszaniu się po budynku (np. siedziska po obu 

stronach korytarza, odstające gabloty powieszone na ścianie, mało kontrastowe szafki 

odzieżowe), 

− w każdej hali inne wykończenie posadzek, 

− brak jednolitego, czytelnego systemu identyfikacji wizualnej. 

2) Schody 
− 3 klatki schodowe wiodące na antresole (nie są przeznaczone dla studentów), 

− biegi schodowe wygodne, szerokość 1,20 m, z poręczami po jednej stronie 

(zewnętrznej, brak podpór przy ścianie), 

− schody w kolorze zbliżonym do posadzki – niedostateczna widoczność. 

3) Windy 
− BRAK 

4) Szatnia 
− szafki ubraniowe rozmieszczone w różnych częściach hal. 

5) Recepcja/portiernia 
− zlokalizowana w H22 – A21b,  
− brak częściowego obniżenia blatu dostosowanego do potrzeb osób poruszających się 

na wózku,  
− domofon zamocowany powyżej linii dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. 

6) Toalety 
− ogólnodostępne węzły sanitarne znajdują się przy dwóch ciągach komunikacyjnych 

przecinających obiekt na przestrzał, 

− dwie toalety dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane w halach 19 i 24, niejednolicie 

oznakowane, pod symbolami brak opisów; przed wejściem do toalety w H24 brak 

wystarczającej przestrzeni manewrowej – zbyt wąski korytarz.  

3. Wewnątrz budynku znajdują się miejsca z szerokością wejścia mniejszą niż 90 cm i uchwytami 
oraz klamkami powyżej 110 cm.  
 

VII. Procedury w budynku 



1. W przypadku jakichkolwiek problemów z wejściem do budynków do dyspozycji jest pracownik 
portierni lub ochrony. W razie potrzeby portier/ochroniarz prosi telefonicznie pracownika o 
podejście do interesanta/studenta/doktoranta. 

2. W przypadku potrzeby wsparcia merytorycznego dostępny jest numer telefonu do Biura ds. 
Osób Niepełnosprawnych, przy Dziale ds. Równości: 61 665 29 58. 
 

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

1) czynna:  poniedziałek-niedziela, 6.00-22.00 
2) telefon: 61 665 2115 
3) lokalizacja: przy wejściu do budynku A21b. 

2. Ochrona:  
1) czynna:  całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia 
2) telefon: 61 665 2910 
3) lokalizacja: portiernia/punkt informacyjny na wprost głównego wejścia do budynku A23. 

3. Szatnia:   
BRAK (w różnych częściach budynku rozmieszczone szafki odzieżowe). 
 

IX. Dodatkowe dostosowania w budynku  
BRAK 
 

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

 

Rodzaj komunikacji Nazwa przystanku 

Tramwajowa 

Baraniaka 

Kórnicka 

Serafitek 

Autobusowa 

Baraniaka 

Most św. Rocha 

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

