Dostępność architektoniczna budynku B3
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Nazwa budynku
B3
Adres budynku
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Administrator budynku (imię i nazwisko)
Grzegorz KOPYŚ
Dane kontaktowe administratora (telefon)
61 665 3503
Opis wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
1. Wejście do hali jest od podwórza, bez schodów.
2. Miejsca parkingowe:
− na ulicy Bergera jedno miejsce postojowe dostosowane do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami, prawidłowo oznakowane tylko poziomym znakiem,
zlokalizowane w okolicy głównego wejścia do budynku.
3. 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 wydawane jak następuje:
– karty pracownicze (identyfikatory) – Dział Spraw Pracowniczych,
– legitymacje studenckie i doktoranckie – poszczególne dziekanaty wydziałów,
Zintegrowane Centrum Obsługi i Szkoła Doktorska oraz Dział Współpracy
Międzynarodowej,
– karty gościa – kierownicy jednostek organizacyjnych PP.
Wykonaniem poszczególnych kart zajmuje się zajmuje się Międzyuczelniane Centrum
Personalizacji Legitymacji Studenckiej, a nadawaniem uprawnień Dział ds. Bezpieczeństwa
Wewnętrznego Politechniki Poznańskiej.
Procedury w budynku
1. Wejście do budynku nie wymaga pomocy osób trzecich.
2. W przypadku jakichkolwiek problemów do dyspozycji jest pracownik ochrony. W razie
potrzeby
prosi
on
telefonicznie
pracownika
biura
o
przyjście
do interesanta/studenta/doktoranta.
3. W przypadku potrzeby wsparcia merytorycznego dostępny jest numer telefonu do Biura ds.
Osób Niepełnosprawnych: 61 665 29 58.
Portiernia lub inne osoby udzielające pomocy i informacji w budynku:
1. Portiernia - BRAK.
2. Ochrona:
1) czynna:
całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia
2) telefon:
602 187 174
3) Lokalizacja: pok. 01, w sąsiednim budynku B1
3. Szatnia:
1) BRAK.
Dodatkowe dostosowania w budynku
1. Informacje głosowe - BRAK
2. Pętla indukcyjna – BRAK
3. Sprzęt dla osób z dysfunkcją wzroku - BRAK
4. BRAK System FM - BRAK
Dojazd do budynku
1. Możliwy dojazd komunikacją miejską:

Rodzaj komunikacji

X.

Nazwa przystanku

Tramwajowa

Rynek Wildecki

Autobusowa

Bergera

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

