
Tytuł projektu: „Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny

Abakanowicz w Poznaniu dostępny dla wszystkich”

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-A039/21
Dofinansowanie: 2 289 650,00
Środki UE: 1 929 717,02
Dotacja celowa: 291 132,98
Wkład własny: 68 800,00
Okres realizacji projektu: od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2023 r.

W celu osiągnięcia jak najwyższych standardów w zakresie dostosowania uczelni do potrzeb
osób z niepełnosprawnością Rektor Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny
Abakanowicz w Poznaniu podpisał Porozumienie o współpracy z Wielkopolskim
Stowarzyszeniem Niewidomych na okres od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października
2025 r.

W okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2022 r. zostały zrealizowane następujące działania w
projekcie:

Utworzone zostało Biuro do spraw Osób z Niepełnosprawnością, które mieści się w budynku
C uczelni przy Placu Wielkopolskim 9, piętro III, pokój 305.
Biuro obsługuje p. Artur Adamczak w dniach:
Poniedziałek w godzinach: od 11.00 do 15.30
Środa  w godzinach: od 8.00 do 12.00
Piątek w godzinach: od 8.00 do 13.00
Kontakt mailowy z pracownikiem biura pod adresem: bon@uap.edu.pl
Kontakt telefoniczny: 571 278 622

W celu poprawy dostępności architektonicznej do budynku C (Plac Wielkopolski)
zamontowano videodomofon, który pozwoli na bezpośredni dostęp do wewnętrznego
dziedzińca uczelni i do platformy dla osób z niepełnosprawnością. Otwarcie bramki oraz
obsługa platformy dla osób z niepełnosprawnością należy do obowiązków Portiera budynku
C.

mailto:bon@uap.edu.pl


W lipcu i sierpniu 2022 r. przeprowadzony został audyt, który stanowił podstawę do
Opracowania procedury dostępności architektonicznej do: Biura ds. osób z
niepełnosprawnością, Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnością, Dziekanatów i
Rektoratu.   Opracowanie stanowić będzie załącznik do Zarządzenia Rektora w sprawie
Dostępności Architektonicznej.



W sierpniu strona internetowa UAP (uap.edu.pl) została dostosowana do standardów WCAG
2.1. Standard ten opiera się na 4 zasadach:
❖ postrzegalność,
❖ funkcjonalność,
❖ zrozumiałość,
❖ solidność (w polskim i unijnym prawie określana jako kompatybilność).
Dzięki dostosowaniu strony internetowej użytkownicy między innymi:
❖ nie muszą korzystać z myszy, a jedynie z klawiatury,
❖ powiększają sobie widok stron lub zmienią jej kolory, żeby móc lepiej widzieć treści,
❖ mają możliwość zmienić ustawienia przeglądarki, aby treść była bardziej czytelna

W lipcu został zakupiony sprzęt IT:
4 stanowiska komputerowe dla osób z niepełnosprawnością
2 komputery przenośne do obsługi IT
1 laptop do BON






