
Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 6/2022/2023 

Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu  

z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia drogi dla osób z 

niepełnosprawnością do: Biura ds. Osób z niepełnosprawnością, Pełnomocnika Rektora 

ds. Osób z niepełnosprawnością, Dziekanatów i Rektoratu na Uniwersytecie Artystycznym 

im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu 

DROGA DO PEŁNOMOCNIKA BIURA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, 

PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, 

DZIEKANATÓW 

Dostęp do budynku C uczelni – plac Wielkopolski 9, Poznań 

1. Dostęp do budynku C uczelni następuje z miejsca postojowego wyznaczonego dla 

osób z niepełnosprawnością znajdującego się naprzeciw wejścia do budynku. 

2. Dostęp do budynku C dla osób z niepełnosprawnością inną niż niepełnosprawność 

ruchowa jest możliwy po pokonaniu kilku stopni schodowych otwarciu drzwi 

wejściowych do głównego hallu budynku. Drzwi otwierają się na zewnątrz budynku. 

3. Dostęp do budynku C dla osób z niepełnosprawnością, w tym z 

niepełnosprawnością ruchową, jest możliwy przez bramkę usytuowaną od strony ul. 

Wolnica, do której kieruje piktogram przy wejściu głównym do budynku C: 

a) Wejście/wjazd na teren budynku C następuje po wybraniu przycisku na 

wideomofonie i zdalnym otwarciu bramki przez osobę z portierni. 

b) Osoba z niepełnosprawnością po przekroczeniu bramki powinna kierować się 

na wprost, do platformy schodowej i poczekać na pracownika portierni 

obsługującego platformę. 

c) Pracownik portierni jest zobowiązany dokonać wszystkich czynności 

umożliwiających bezpieczny przejazd osoby z niepełnosprawnością na 

platformie schodowej. 

d) Pracownik portierni wskazuje osobie z niepełnosprawnością drogę do głównego 

hallu budynku.  

e) W hallu budynku, po prawej stronie od wejścia znajduje się tablica informacyjna 

dotycząca poszczególnych biur/sal w budynku. 

f) Pracownik portierni udziela dodatkowych informacji oraz monitoruje budynek, w 

tym w kontekście potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Komunikacja w budynku C 



1. Rekomenduje się korzystanie z windy.  

2. Osoby, które nie mogą z różnych przyczyn korzystać z windy, mogą korzystać z 

klatki schodowej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością inną niż 

niepełnosprawność ruchowa.  

3. Wejście do windy i na klatkę schodową, o której mowa w pkt 2, znajduje się po 

prawej stronie hallu, za szatnią. 

4. Winda jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku. 

5. Wejścia do wszystkich biur w budynku C prowadzą z korytarza znajdującego się na 

wprost osoby opuszczającej windę, z tym, że: 

a) dostęp do biur na III piętrze budynku: Biuro ds. Osób z niepełnosprawnością 

(pokój 305) oraz Pełnomocnika ds. Osób z niepełnosprawnością (304) jest 

możliwy wprost z korytarza prowadzącego od strony windy, po otwarciu 

przeszklonych drzwi. 

b) Dostęp do biur na IV piętrze budynku: Dziekanaty jest możliwy po wybraniu 

odpowiedniego biura na czytniku domofonu znajdującego się przy 

przeszklonych drzwiach.  

 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością 

Toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością znajduje się na I piętrze budynku. 

Dostęp do toalety jest możliwy zarówno z klatki schodowej jak i z windy, po przekroczeniu 

przeszklonych drzwi i skierowaniu się w prawo od wejścia. 

 

DROGA DO REKTORATU UAP 

Dostęp do budynku A uczelni – Aleje Marcinkowskiego 29 

4. Dostęp do budynku A uczelni następuje z miejsca postojowego wyznaczonego dla 

osób z niepełnosprawnością znajdującego się przy ulicy 23 lutego. 

5. Dostęp do budynku A dla osób niewidomych i niedowidzących jest możliwy poprzez 

Budynek B, ul. 23 lutego 20 - wejście po pokonaniu kilku stopni schodowych, użycie 

dzwonka po prawej stronie i po odblokowaniu drzwi wejściowych zdalnie przez 

pracownika portierni. Drzwi otwierają się na zewnątrz budynku. 

6. Dostęp do budynku A dla osób z niepełnosprawnością, w tym z 

niepełnosprawnością ruchową, jest możliwy przez metalową bramę pomiędzy 

budynkami A i B do której kieruje piktogram przy wejściu głównym do budynku A: 



a) Wejście/wjazd na teren budynku B następuje po wybraniu przycisku dzwonka 

umieszczonym na bramie i zdalnym otwarciu bramy przez osobę z portierni. 

b) Osoba z niepełnosprawnością po przekroczeniu bramy powinna kierować się na 

wprost, do podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, znajdującego się przed 

schodami, po prawej stronie. 

c) Po przekroczeniu automatycznych drzwi należy skierować się w prawo, 

przejechać przez przeszklone drzwi i zatrzymać się przy windzie. 

d) Po wjechaniu do windy należy wybrać II piętro. 

e) Po wyjściu z windy na II piętrze należy skierować się w prawo, przez otwarte, 

przeszkolone drzwi, ponownie skręcić w prawo i podążać dalej prosto przez 

kolejne przeszklone drzwi do drugiej części korytarza. 

f) Po przekroczeniu kolejnych przeszklonych otwartych drzwi należy przejechać 

prosto mijając po drodze po prawej stronie obszerną klatkę schodową i windę i 

skorzystać z dzwonka domofonu przypisanego do Rektoratu. 

g) Pracownik Rektoratu odblokowuje drzwi zdalnie. 

h) Po przekroczeniu drzwi należy kierować się prosto, do kolejnych drzwi, po lewej 

stronie od wejścia i skręcić ostro w lewo do Rektoratu.  

Komunikacja w budynku B 

6. Rekomenduje się korzystanie z windy.  

7. Winda jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku. 

 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością 

Toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością znajduje się na każdym piętrze 

budynku B. Dostęp do toalety jest możliwy również z Budynku A. 

Toalety znajdują się w korytarzu prowadzącym z Budynku B do Budynku A, przed 

przeszklonymi drzwiami, po prawej stronie. Oznaczone są piktogramem. 

 

 

 

 

 


