Nazwa budynku

Instytut Fizyki Doświadczalnej

Adres budynku

ul. Cybulskiego 30-34, 50-205 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Telefon

713759437

Opis wejścia do budynku

Wejście do budynku przy bramie 32 z rampą dla osób z
niepełnosprawnością. Możliwy podjazd samochodem
dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod wejście.
Szerokość drzwi 180 cm.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie. Dostęp do sal wykładowych,
laboratoriów i biur w budynku poprzez piętro 1, 2 i 3 za
pomocą windy. Do wybranych pomieszczeń na 1 i 3
piętrze wymagana jest pomoc osób trzecich (laboratoria z
kontrolą dostępu).

Procedury w budynku

Dostęp do pomieszczeń na parterze i poziomie – 1 nie
wymaga pomocy osób trzecich.

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Portiernia znajduje się w budynku Cybulskiego 38. Parter.

Telefon do portierni

713759329

Pomoc w budynku

Portier pomaga w uruchomieniu windy dla osób z
niepełnosprawnością.

Łazienki w budynku

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na
poziomie 3, gdzie można się dostać windą. Toalety
ogólnodostępne znajdują się na piętach 1, 2 i 3.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)

W windzie system głosowy informujący o położeniu windy
oraz możliwość połączenia telefonicznego z pogotowiem
dźwigowym.

Dojazd do budynku

Dojazd pod budynek poprzez wewnętrzny parking
strzeżony.

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka migowego
na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)

Brak

Nazwa budynku

Wydział Fizyki i Astronomii

Adres budynku

pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Wiesław Sanejko

Telefon

713759345

Opis wejścia do budynku

Wejście od pl. M. Borna (stopnie). Podjazd dla osób z
niepełnosprawnością.

Opis wnętrza budynku

Budynek 5-piętrowy. Winda.

Procedury w budynku

Nie określono.

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Parter

Telefon do portierni

713759465

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Toaleta damska na parterze. Przystosowana dla osób z
niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)

Pochylnia przy wejściu do budynku, oznaczenie
pomieszczeń w języku Braille’a.

Dojazd do budynku

Przez parking przed budynkiem.

Wstęp dla psa przewodnika

Dostępność tłumacza języka migowego
na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)

Wyznaczone (nieformalne) miejsce dla osoby z
niepełnosprawnością.

Nazwa budynku

Instytut Pedagogiki i Instytut Psychologii

Adres budynku

ul. J. W. Dawida 1, 50-527 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Tadeusz Świrski

Telefon

Opis wejścia do budynku

664700852
Wejście od ul. J. W. Dawida 1. Drzwi podwójne
dwuskrzydłowe 95cm + 95cm. Stopnie przy wejściu. Drzwi
wahadłowe (wejście/wyjście) 2x115cm. Drugie wejście od
strony parkingu dostępne dla pracowników. (drzwi
wahadłowe 2x90cm, stopnie). Drzwi (dwuskrzydłowe) do
pomieszczeń Uniwersytetu Trzeciego Wieku 90 + 50 cm.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie, szerokie. Drzwi wejściowe zewnętrzne
110cm. Drzwi wew. 90cm, drzwi do kabin 80cm.

Procedury w budynku

Parking ze szlabanem otwieranym na pilota lub
domofonem.

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Parter

Telefon do portierni

713672001 wew. 112, lub 713752269 wew. 112

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Toaleta damska i męska.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)

Brak

Dojazd do budynku

Przez parking.

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Tak

Nazwa budynku
Adres budynku

Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Botaniki
Instytutu Biologii Środowiskowej, Katedra Ekologii,
Biogeochemii i Ochrony Środowiska
ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny
Telefon

Renata Kramarczyk-Dowgier
713754078

Opis wejścia do budynku

Wejście główne do budynku od strony Ogrodu
Botanicznego nieprzystosowane dla osób z
niepełnosprawnością. Wejście dodatkowe z pochylnią
na ścianie od ul. Kanonii przystosowane dla osób z
niepełnosprawnością (wejście z poziomu piwnicy).
Szerokość drzwi 105 cm. Klamka na wysokości 105 cm.
Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z
niepełnosprawnością pod samo wejście.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie. Sale dydaktyczne na parterze i
piętrach. Na parterze znajduje się sekretariat ogólny, a
na 3 piętrze sekretariat dydaktyczny. Drzwi do
pomieszczeń w obiekcie są szerokości od 75 do 94 cm,
klamki na wysokości od 105 do 118 cm. Budynek z
windą. Szerokość drzwi do windy 90 cm. Przyciski na
zewnątrz windy na wysokości od 95 do 104 cm, a
wewnątrz od 97 do 127 cm.

Procedury w budynku
Portiernia

Dostęp do pomieszczeń nie wymaga pomocy osób
trzecich. Na miejscu pracownik portierni.
Tak

Położenie portierni
Telefon do portierni

Hol na parterze. Od wejścia dla osób z
niepełnosprawnością (z piwnicy) można dojechać
windą.
713754088

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością na pierwszym
piętrze oraz w piwnicy. Szatnia przystosowana dla osób
z niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
W piwnicy znajduje się platforma dla osób z
głosowe, pętle indukcyjne,
niepełnosprawnością, informacje w języku Braille’a z
informacje alfabetem Braille’a itp.)
numerami pomieszczeń na niektórych drzwiach.

Dojazd do budynku
Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób
z niepełnosprawnością) –
usytuowanie, sposób korzystania,
ilość)

Brak wyznaczonych miejsc.

Nazwa budynku

Wydział Filologiczny, Instytut Studiów Klasycznych,
Śródziemnomorskich i Orientalnych

Adres budynku

ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Aneta Marchewka

Telefon

713434948, wew. 10

Opis wejścia do budynku

Wejście o szerokości 120 cm, bezpośrednio z ulicy.

Opis wnętrza budynku

Sześć kondygnacji, schody kręcone, szerokie .Na
piętrach znajdują się sale dydaktyczne i gabinety. Brak
windy.

Procedury w budynku

Osobom z niepełnosprawnością niezbędna jest pomoc
osób trzecich. Brak możliwości wjazdu wózkiem do sal
dydaktycznych. Barierą są schody.

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Wysoki parter z okienkiem.

Telefon do portierni

713434948

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Toaleta na każdym z pięter. Nieprzystosowane dla osób
z niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Brak

Nazwa budynku

Budynek "A" Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu
Wrocławskiego

Adres budynku

ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław

Kierownik/dyrektor
administracyjny

prof. dr hab. Paweł Rudawy

Telefon

Opis wejścia do budynku

713378070
Wejście do budynku od strony ul. Kopernika 11. Jeden stopień
10 cm, brak pochylni. Szerokość drzwi 150 cm, dwuskrzydłowe.
Klamka na wysokości 100 cm. Wskazana asysta osoby
towarzyszącej przy otwieraniu drzwi. Możliwy podjazd
samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod
samo wejście.

Opis wnętrza budynku

Budynek trzypiętrowy. Budynek zabytkowy, nieprzystosowany
do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością.

Procedury w budynku

Portiernia

Położenie portierni

Brak

Telefon do portierni

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób z
niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w
budynku (pochylnia, platforma,
informacje głosowe, pętle
indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)

Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla
osób z niepełnosprawnością) –
usytuowanie, sposób
korzystania, ilość)

20 miejsc parkingowych w odległości około 30 m od budynku.

Nazwa budynku

Budynek "B" Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu
Wrocławskiego

Adres budynku

ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław

Kierownik/dyrektor
administracyjny

prof. dr hab. Paweł Rudawy

Telefon

Opis wejścia do budynku

713378070
Wejście do budynku od strony ul. Kopernika 11. Jeden stopień 10
cm, brak pochylni. Szerokość drzwi 90 cm. Klamka na wysokości
100 cm. Wskazana asysta osoby towarzyszącej przy otwieraniu
drzwi. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z
niepełnosprawnością pod samo wejście.

Opis wnętrza budynku

Budynek piętrowy. Budynek zabytkowy, nieprzystosowany do
użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością.

Procedury w budynku

Portiernia

Położenie portierni

Telefon do portierni

Brak

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób z
niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w
budynku (pochylnia, platforma,
informacje głosowe, pętle
indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)

Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla
osób z niepełnosprawnością) –
usytuowanie, sposób
korzystania, ilość)

20 miejsc parkingowych w odległości około 30 m od budynku.

Nazwa budynku

Budynek "C" Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu
Wrocławskiego

Adres budynku

ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław

Kierownik/dyrektor
administracyjny

prof. dr hab. Paweł Rudawy

Telefon

713378070

Opis wejścia do budynku

Wejście do budynku od strony ul. Kopernika 11. Trzy stopnie,
brak pochylni, obiekt niedostępny dla osób poruszających się na
wózku. Szerokość drzwi 90 cm. Klamka na wysokości 100 cm.

Opis wnętrza budynku

Budynek piętrowy. Budynek zabytkowy, nieprzystosowany do
użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością.

Procedury w budynku

Portiernia

Położenie portierni

Telefon do portierni

Brak

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe dostosowania w
budynku (pochylnia, platforma,
informacje głosowe, pętle
indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)

Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla
osób z niepełnosprawnością) –
usytuowanie, sposób
korzystania, ilość)

20 miejsc parkingowych w odległości około 30 m od budynku.

Nazwa budynku

Budynek "D" Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu
Wrocławskiego

Adres budynku

ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

prof. dr hab. Paweł Rudawy

Telefon

713378070

Opis wejścia do budynku

Wejście na poziomie terenu. Szerokość drzwi 90 cm. Klamka
na wysokości 100 cm. Wskazana asysta osoby towarzyszącej
przy otwieraniu drzwi. Możliwy podjazd samochodem
dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.

Opis wnętrza budynku

Budynek parterowy. Wszystkie pomieszczenia na jednym
poziomie. Drzwi wewnętrzne o szerokości 90 cm.

Procedury w budynku

Portiernia

Położenie portierni

Telefon do portierni

Brak

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
20 miejsc parkingowych w odległości około 10 m od budynku.

Nazwa budynku

Budynek "E" Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu
Wrocławskiego

Adres budynku

ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny prof. dr hab. Paweł Rudawy

Telefon

Opis wejścia do budynku

713378070
Wejście do budynku od strony ul. Kopernika 11. Jeden
stopień 10 cm, brak pochylni. Szerokość drzwi 150 cm.
Klamka na wysokości 100 cm. Wskazana asysta osoby
towarzyszącej przy otwieraniu drzwi. Dodatkowe drzwi w
bocznej fasadzie budynku, szerokość 150 cm, jeden stopień,
brak pochylni, możliwy podjazd samochodem dowożącym
osobę z niepełnosprawnością pod to wejście.

Opis wnętrza budynku

Budynek parterowy. Wszystkie pomieszczenia na jednym
poziomie. Drzwi wewnętrzne o szerokości 90 cm.

Procedury w budynku

Portiernia

Położenie portierni

Brak

Telefon do portierni

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Dodatkowe dostosowania w
budynku (pochylnia, platforma,
informacje głosowe, pętle
indukcyjne, informacje alfabetem
Braille’a itp.)

Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla
osób z niepełnosprawnością) –
usytuowanie, sposób korzystania,
ilość)

20 miejsc parkingowych w odległości około 30 m od budynku.

Nazwa budynku

Budynek "F" Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu
Wrocławskiego

Adres budynku

ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław

Kierownik/dyrektor
administracyjny

prof. dr hab. Paweł Rudawy

Telefon

Opis wejścia do budynku

713378070
Wejście do budynku od strony ul. Kopernika 11. Jeden stopień
10 cm, brak pochylni. Szerokość drzwi 90 cm. Klamka na
wysokości 100 cm. Wskazana asysta osoby towarzyszącej przy
otwieraniu drzwi. Możliwy podjazd samochodem dowożącym
osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.

Opis wnętrza budynku

Budynek parterowy. Wszystkie pomieszczenia na jednym
poziomie. Drzwi wewnętrzne o szerokości 90 cm.

Procedury w budynku

Portiernia

Położenie portierni

Telefon do portierni

Brak

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Dodatkowe dostosowania w
budynku (pochylnia, platforma,
informacje głosowe, pętle
indukcyjne, informacje alfabetem
Braille’a itp.)

Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla
osób z niepełnosprawnością) –
usytuowanie, sposób korzystania,
ilość)

20 miejsc parkingowych w odległości około 30 m od budynku.

Nazwa budynku

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Adres budynku

ul. Aleksandra Kosiby 8, 51-621 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

prof. dr hab. Krzysztof Migała
mgr Ewa Mizia-Godek

Telefon

71379497, 713485441

Opis wejścia do budynku

Oznakowane wejście do budynku od strony ulicy Kosiby
(bramka i chodnik przez posesję). Przed drzwiami
wejściowymi jeden wysoki próg (20 cm). Szerokość
drzwi 109 cm. Klamka na wysokości 115 cm. Możliwy
podjazd samochodem dowożącym osobę z
niepełnosprawnością pod samo wejście.

Opis wnętrza budynku

Brak windy. Budynek nie jest przystosowany dla osób z
niepełnosprawnością.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Wejście główne, wysoki parter, stopnie.

Telefon do portierni

713729497, 713485441

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Toalety nie są przystosowane dla osób z
niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
2 miejsca tylko na samochody służbowe.

Nazwa budynku

Instytut Konfucjusza

Adres budynku

ul. Kręta 1, 50-237 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

mgr Barbara Wycisk

Telefon

713246055, 713246020
Dojście do budynku od ul. Krętej chodnikiem
wewnętrznym o szerokości 103 cm. Jeden stopień
przed drzwiami do budynku. Drzwi zabytkowe
dwuskrzydłowe, szerokość skrzydła: 80 cm. Klamka na
wysokości 123cm. Domofon na wysokości 150 cm.
Drugie wejście od strony podwórka. Przed drzwiami
jeden stopień. Drzwi dwuskrzydłowe. Szerokość
skrzydła: 82 cm. Klamka na wysokości 123cm. Dzwonek
domofonowy na wysokości 150 cm.
Za drzwiami wejściowymi (od ulicy Krętej 1) schody
prowadzące do kolejnych dwuskrzydłowych szklanych
drzwi (szerokość skrzydła 92 cm. Po wejściu do budynku
od strony podwórka kolejne drzwi w przedsionku o
szerokości skrzydła 68 cm. Klamka na wysokości 107
cm. Stopnie.

Opis wejścia do budynku

Opis wnętrza budynku

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Parter

Telefon do portierni

713246020

Pomoc w budynku

Brak

Łazienki w budynku

Toalety nie są przystosowane dla osób z
niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie, Brak miejsc parkingowych na terenie posesji. Parking
sposób korzystania, ilość)
ogólnodostępny przy ulicy Krętej.

Nazwa budynku

Instytut Filologii Słowiańskiej

Adres budynku

ul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Urszula Jurowicz

Telefon

Opis wejścia do budynku

713754561
Oznakowane wejście do budynku na poziomie parteru,
bez stopni i pochylni. Szerokość drzwi 130 cm. Klamka
na wysokości 115 cm. Możliwy podjazd samochodem
dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod wejście.
Tylne wejście do z pochylnią.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie, winda. Na parterze się portiernia.
Klamki na wysokości od 105 do 112 cm. Szerokość drzwi
do windy 87 cm.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Parter

Telefon do portierni

713754580

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Pochylnie, winda.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)

Nazwa budynku

Herbarium

Adres budynku

50-335 Wrocław, ulica Sienkiewicza 5

Kierownik obiektu dydaktycznego

Dariusz Grychowski

Telefon

713754050, 697662497

Opis wejścia do budynku

Wejście do budynku od strony ulicy Mieszka 1 - bez stopni.
Szerokość drzwi 150 cm. Klamka na wysokości 105 cm.
Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z
niepełnosprawnością pod wejście do budynku.

Opis wnętrza budynku

Budynek wyposażony w windę. 3-piętrowy.

Procedury w budynku
Portiernia

Tak

Położenie portierni

Przy wejściu do budynku.

Telefon do portierni

713754201

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Jedna toaleta przystosowana dla osób z
niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku Drzwi w budynku opisane są w języku Braille’a.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe
(w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie, Parking płatny ok. 50 od budynku w wyznaczonymi
sposób korzystania, ilość)
miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Nazwa budynku

Budynek Dyrekcji

Adres budynku

ul. Sienkiewicza 23, 50-335 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Dorota Kehl

Telefon

713225957 wew.28 lub 668008271

Opis wejścia do budynku

Wejście od ul. Sienkiewicza, jeden stopień. Wejście z terenu
Ogrodu Botanicznego, jeden stopień.

Opis wnętrza budynku

Budynek podpiwniczony, dwa piętra i strych. Na parterze
znajduje się sekretariat, pomieszczenia biurowe i
biblioteka. Na 1 i 2 piętrze pomieszczenia biurowe. Brak
windy.

Procedury w budynku

Portiernia

Położenie portierni

Telefon do portierni

Pomoc w budynku

Brak

Łazienki w budynku

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Brak

Budynek socjalny z nowymi szklarniami
Nazwa budynku
ul. Sienkiewicza 23, 50-335 Wrocław
Adres budynku

Kierownik/dyrektor administracyjny

Dorota Kehl

Telefon

713225957 wew. 28, 668008271

Opis wejścia do budynku

Dwa wejścia do budynku po stopniach. Wejścia do szklarni
z poziomu terenu.

Opis wnętrza budynku

Budynek dydaktyczny piętrowy, podpiwniczony, toalety w
pomieszczeniach socjalnych i przy portierni. Na parterze
portiernia i bura. Na pierwszym piętrze sala seminaryjna,
laboratorium oraz pomieszczenia socjalne dla
pracowników. Brak windy.
Nowe szklarnie - przejścia ze szklarni do akwariów i
budynku dydaktycznego drzwi podwójne i po dwa stopnie.
Największa ze szklarni, przeznaczona w sezonie otwarcia
Ogrodu na kawiarenkę - bezpośrednie wejście z poziomu
terenu oraz toalety, w tym dla osób z
niepełnosprawnością.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Przy schodach do holu.

Telefon do portierni

713225957 wew. 23

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością w części
gastronomicznej.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)

Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka migowego
na miejscu lub online
Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)

Brak

Nazwa budynku

Hotel Asystenta SEZAM

Adres budynku

ul. Skłodowskiej-Curie 83/85,
50-369 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Edyta Przewłocka

Telefon

713280243

Opis wejścia do budynku

Wejście do budynku od strony ul. Skłodowskiej-Curie przez
przedsionek. Schodami lub pochylnią w dół na poziom
przyziemia. Drzwi dwuskrzydłowe. Szerokość drzwi 134 cm.
Klamka na wysokości 107 cm. Brak możliwości podjazdu
samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod
samo wejście. Tylne wejście od podwórka schodami bez
pochylni.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie. W przyziemiu portiernia oraz
pomieszczenia gospodarcze. Na wyższe kondygnacji brak
dostępu dla osób poruszających się na wózku.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Przy wejściu głównym.

Telefon do portierni

713280271

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Brak toalet dla osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje Pochylnia z wejścia głównego do przyziemia, gdzie znajduje
alfabetem Braille’a itp.)
się portiernia.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie, Parking. Brak wydzielonego miejsca dla osób z
sposób korzystania, ilość)
niepełnosprawnością.

Nazwa budynku

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

Adres budynku

ul. Strażnicza 1-3; 50-206 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Tomasz Moskal

Telefon

693856837

Opis wejścia do budynku

Oznakowane wejście od strony południowej, stopniami w
dół. Możliwy dowóz osoby z niepełnosprawnością (pod
drzwi) od strony zachodniej. Szerokość drzwi 94 cm (po
rozłożeniu skrzydła 144 cm), klamka na wysokości 121 cm.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie, winda w budynku nieprzystosowana dla
osób poruszających się na wózkach. Szerokość wejścia: 60
cm. Na parterze, recepcja, biblioteka, toaleta - osiągalne dla
osób, poruszających się na wózkach.

Procedury w budynku

Dostęp do pomieszczeń na parterze nie wymaga pomocy
osób trzecich.

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Parter przy wejściu.

Telefon do portierni

713759500

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Pod drzwi wejściowe.

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Tak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Możliwość zaparkowania pojazdu na posesji.

Nazwa budynku

Dom Studencki "Kredka"

Adres budynku

ul. Grunwaldzka 69, 50-357 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Marzena Szlosek-Starzak

Telefon

713283259; 713283159 wew. 240

Opis wejścia do budynku

Wejście do budynku po schodach. Możliwość dojazdu do
budynku podjazdem przeznaczonym dla osób z
niepełnosprawnością. Klamki do pierwszych drzwi
zewnętrznych prowadzących do budynku zamontowane na
wysokości 85 cm. Drzwi wyposażone są od wewnętrznej
strony w klamki antypaniczne na wysokości 100 cm. Drugie
drzwi wejściowe wyposażone są zarówno w klamki jak i (od
strony holu wyjściowego) w klamki antypaniczne na
wysokości 109 cm. Wszystkie drzwi mają szerokość 125 cm.

Opis wnętrza budynku

Parter płaski. Znajdują się tam: portiernia, biuro
administracji, toaleta (nieprzystosowana dla osób z
niepełnosprawnością) oraz windy. Windy dojeżdżają na
wszystkie piętra mieszkalne.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Hol naprzeciwko wejścia do budynku.

Telefon do portierni

713283473, 713283159 wew. 244

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Brak toalet dla osób z niepełnosprawnością.

Brak informacji w języku Braille’a. Podjazd dla osób z
niepełnosprawnością zlokalizowany od strony ul.
Grunwaldzkiej. Budynek wyposażony w 4 windy. W windach
zamontowany jest system głosowy informujący w języku
polskim i angielskim o położeniu windy oraz o konieczności
Dodatkowe dostosowania w budynku odsunięcia się od drzwi. Szerokość drzwi do wind wynosi 90
cm (2 windy) i 100 cm (2 windy). Przyciski wyboru pięter
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje wewnątrz wind umieszczone są na wysokości od 90 cm do
alfabetem Braille’a itp.)
125 cm, a poręcze na wysokości 90 cm.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe ( w tym dla osób
niepełnosprawnych ) - usytuowanie ,
sposób korzystania , ilość )
Brak

Nazwa budynku

Dom Studencki "Słowianka"

Adres budynku

Pl .Grunwaldzki 26, 50-363 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Elżbieta Dąbrowska

Telefon

71328-29-51

Opis wejścia do budynku

Oznakowane wejście z chodnika od pl. Grunwaldzkiego. Bez
stopni, brak pochylni. Szerokość drzwi dwuskrzydłowych 157
cm. Wejście niedostosowane dla osób z
niepełnosprawnością.

Opis wnętrza budynku

Budynek 5-kondygnacyjny. Parter użytkowany na potrzeby
administracyjno-socjalne. Na pozostałych 4 kondygnacjach
pokoje studenckie. Nad czwartym piętrem znajdują się 2
przybudówki z przeznaczeniem na cele sportowo-naukowe
dla studentów. Budynek nieprzystosowany dla osób
niepełnosprawnych.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Na parterze przy wejściu głównym.

Telefon do portierni

713281130

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Łazienki nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Brak

Nazwa budynku

Dom Studencki "Parawanowiec"

Adres budynku

Pl. Grunwaldzki 28, 50-363 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Elżbieta Dąbrowska

Telefon

713282951

Opis wejścia do budynku

Oznakowane wejście z chodnika od pl. Grunwaldzkiego. Bez
stopni, brak pochylni. Szerokość drzwi dwuczęściowych to
157 cm. Wejście niedostosowane dla osób
niepełnosprawnych.

Opis wnętrza budynku

Budynek 5-kondygnacyjny. Parter użytkowany na potrzeby
administracyjno-socjalne. Na pozostałych 4 kondygnacjach
pokoje studenckie. Nad czwartym piętrem znajdują się 2
przybudówki z przeznaczeniem na cele sportowo-naukowe
dla studentów. Wszystkie korytarze płaskie 78 m. Budynek
nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Na parterze przy wejściu głównym.

Telefon do portierni

713281130

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Łazienki nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Brak

Nazwa budynku

Dom Studencki „Ołówek”

Adres budynku

Pl. Grunwaldzki 30, 50-363 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Marzena Szlosek-Starzak

Telefon

71 328 32 12; 71 328 31 59 wew. 230

Opis wejścia do budynku

Wejście do budynku po schodach. Aktualnie nie ma
możliwości dojazdu dla osób z niepełnosprawnością
ruchową, poruszających się na wózku inwalidzkim, po
usunięciu rusztowań z tarasu możliwy dojazd podjazdem
usytuowanym przy DS Kredka. Klamki drzwi wejściowych
zamontowane na wys. 108 cm, szerokość wszystkich drzwi
wynosi 80 cm.

Opis wnętrza budynku

Powierzchnia podłogi parteru ma równy poziom. Na
parterze znajdują się: portiernia, biuro administracji, toaleta
(nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnością
ruchową, poruszających się na wózku) oraz windy. Windy
dojeżdżają na wszystkie pietra mieszkalne.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

W holu naprzeciwko wejścia do budynku.

Telefon do portierni

713283159

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Toalety nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Opis w języku Braille’a jest częściowy. Budynek wyposażony
w 4 windy. W windach zamontowany system głosowy
informujący w języku polskim i angielskim o położeniu
windy oraz o konieczności odsunięcia się od drzwi.
Dodatkowe dostosowania w budynku Szerokość drzwi do wind wynosi 76 cm ( 2 windy) i 80 cm (2
windy). Przyciski - kasety wyboru pięter wewnątrz wind
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje umieszczone są na wysokości od 110 do 165 cm, poręcze na
alfabetem Braille’a itp.)
wysokości 110 cm.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Brak

Nazwa budynku

Dom Studencki Dwudziestolatka

Adres budynku

ul. Piastowska 1, 50-359 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Irena Masłowska

Telefon

713281538

Opis wejścia do budynku

Wejście z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością.
Szerokość drzwi 95 cm, klamka na wysokości 90 cm.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie. Na parterze jest winda. Szerokość
drzwi do windy 80 cm.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Hol główny na parterze.

Telefon do portierni

713285031, 713285032, 713281129

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Łazienki przystosowane do potrzeb osób z
niepełnosprawnością znajdują się w modułach
mieszkalnych.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje Podjazd, winda z systemem głosowym informującym o
alfabetem Braille’a itp.)
jej położeniu.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Brak

Nazwa budynku

Instytut Matematyczny

Adres budynku

Pl. Grunwaldzki 2/4, 50-383 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Krzus Marek

Telefon

713757474

Opis wnętrza budynku

Wejście do budynku od strony parkingu dla osób z
niepełnosprawnością, dwuskrzydłowe o szerokości
120cm oraz wejście na pierwszym piętrze od ul. Polaka
(wejście główne).
Korytarze płaskie. Na pierwszym piętrze znajdują się sale
wykładowe. Drzwi do sal jednoskrzydłowe o szerokości
90 cm. Klamki na wysokości od 105 do 112 cm. Na
każdym piętrze jest winda, którą można się dostać na
każdy poziom budynku.

Procedury w budynku

Dostęp do pomieszczeń na wszystkich poziomach
Instytutu nie wymaga pomocy osób trzecich. W
przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu
pracownik portierni, który służy pomocą.

Portiernia

Znajduje się na 1. piętrze wejście od ul. Polaka.

Położenie portierni

Hol główny

Telefon do portierni

713757414

Pomoc w budynku

Portier

Opis wejścia do budynku

Łazienki w budynku

Toalety ogólnodostępne znajdują się na poziomie 300,
400, 500, 600, 700, gdzie można się dostać windą.
Dodatkowo na poziomie 400, 600 znajduje się toaleta
przystosowana do osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)

Informacje w języku Braille’a przy salach wykładowych,
windzie, sekretariacie, dziekanacie. Pochylnia dla osób
poruszających się na wózku między Instytutami
Informatyki i Matematyki oraz pochylnia do sal
wykładowych A,B,EM,HS,WS.

Dojazd do budynku

Dwa wjazdy na parking Instytutu Matematycznego
szlabany przy wjazdach. Wjazd od ul. Joliot Curie 2 oraz
wjazd od ulicy Polaka.

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z Jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie, niepełnosprawnością przy drugim wejściu do Instytutu
sposób korzystania, ilość)
od strony parkingu.

Nazwa budynku

Biblioteka Uniwersytecka

Adres budynku

ul. F. Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

mgr Barbara Brzezińska-Kłosowska

Telefon

713463126, 713463112

Opis wejścia do budynku

Dla osób z niepełnosprawnością oznakowane wejście na
poziomie -1 (stanowiące też główne wejście dla
pracowników. Znajdują się tam dwie windy wjeżdżające
na poziom 0, z którego, za pomocą kolejnego ciągu
wind, możliwy dostęp do wszystkich pomieszczeń na
terenie biblioteki. Istnieje także możliwość wjechania po
pochylni do głównego wejścia dla użytkowników tj.
drzwi obrotowych na poziom 0.0. Przy drzwiach tych
znajduje się przycisk spowalniający ruch obrotowy
drzwi.

Opis wnętrza budynku

Od poziomu 0 do poziomu 4 kursują windy
umożliwiające dostęp do wszystkich agend na terenie
Biblioteki. Szerokość wejścia 110 cm. Na poziomie 0
znajdują się cztery sale wykładowe, szatnia oraz Punkt
Informacyjny. Na poziomie 1. Wypożyczalnia Miejscowa
i Międzybiblioteczna oraz Informatorium. Na pozomie 2.
znajduje się Czytelnia Czasopism oraz Wolny dostęp.
Poziom 3. Czytelnia Główna ,Czytelnia Śląska, Czytelnia
Zbiorów Specjalnych, sala wystawowa i Wolny dostęp.
Na poziomie 4. dwie sale wystawowe.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Hol główny poziom 0 oraz poziom -1 wejście dla
pracowników.

Telefon do portierni

713463172 ,713757501

Pomoc w budynku

Pracownicy ochrony.

Łazienki w budynku

Toalety ogólnodostępne na wszystkich kondygnacjach w
tym dla osób z niepełnodsprawnością. Szerokość
wejścia 90 cm.

Informacje w alfabecie Braille'a znajdują się przy
wejściu do sal wykładowych, w windach oraz na
drzwiach toalet, które zostały przystosowane do
korzystania dla osób z niepełnosprawnością i są one
opisane alfabetem Braille’a, i znajdują się na każdym
poziomie. W agendach udostępniania (czytelnie,
informatorium, obszar wolnego dostępu do zbiorów
oraz kabiny pracy indiwidualnej w Czytelni Głównej)
przygotowano stanowiska do pracy z podwyższonymi
blatami stołów oraz przewidziano szerokie odstępy
pomiędzy regałami, które ułatwiają dostęp osobom na
wózkach. Stanowiska komputerowe przystosowano do
obsługi przez osoby z dysfunkcją słuchu i wzroku tj.
wyposażone są one w oprogramowanie powiększające
Dodatkowe dostosowania w budynku treści wyświetlane na monitorze , udźwiękowienie lektor czytający zaznaczony tekst, klawiaturę Braille’a.
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje Ponadto, znajdują się tam lupy stacjonarne
alfabetem Braille’a itp.)
powiększające tekst.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Dwa miejsca parkingowe dla osób z
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na ternie kampusu na
niepełnosprawnością) – usytuowanie, parkingu wewnętrznym przy budynku Biblioteki, zaraz
sposób korzystania, ilość)
przy wejściu służbowym na poziomie -1.

Nazwa budynku

Audytorium – budynek dydaktyczny

Adres budynku

ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Wojciech Boner

Telefon

665-750-205

Opis wejścia do budynku

Możliwy dojazd pod wejście.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie. Na parterze winda dla osób z
niepełnosprawnością.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Hol główny na parterze.

Telefon do portierni

713757298

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Szatnia i toaleta na parterze dla osób z
niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje Sale wykładowe oraz WC i winda oznaczone w języku
alfabetem Braille’a itp.)
Braille’a.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Nazwa budynku

Budynek Laboratorium

Adres budynku

ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Wojciech Boner

Telefon

665750205

Opis wejścia do budynku

Możliwy dojazd z osoba niepełnosprawną pod wejście.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie. Na parterze winda dla osób
zniepełnosprawnością.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Hol główny na parterze budynku wysokiego.

Telefon do portierni

713757326

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Toaleta na parterze dla osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje Sale wykładowe, pracownie studenckie oraz WC i winda
alfabetem Braille’a itp.)
oznaczone w języku Braille’a.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Nazwa budynku

Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii

Adres budynku

F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Bogusław Baraniecki

Telefon

Opis wejścia do budynku

506398629
Wejście bez stopni i pochylni, dwa wejścia boczne
szerokości 125 cm z klamką podłużną sięgającą od 62 do
142 cm wysokości. Dwa wejścia główne dwudrzwiowe
szerokość 178 cm, jedne drzwi częściowo zablokowane
(stopką w progu), jedno skrzydło stale otwarte 95 cm
szerokości. Wysokość klamki od 66 do 146 cm. Możliwy
podjazd samochodem dowożącym osobę z
niepełnosprawnością pod samo wejście.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie. Na parterze i na 1 piętrze znajdują się
sale seminaryjne, aule i sale laboratoryjne dla studentów.
Klamki na wysokości ok 105-115 cm. Szerokość drzwi 90100 cm. Na parterze są 3 windy, szerokość drzwi do windy
89 cm. Na każdym piętrze są co najmniej 2 toalety dla osób
z niepełnosprawnością.

Procedury w budynku

Dostęp do całego budynku nie wymaga osób trzecich.

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Hol główny na parterze.

Telefon do portierni

713757101

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Szatnia i toalety ogólnodostępne znajdują się na poziomie 0
i 1, poziomy 2 i 3 są ograniczone kontrolą dostępu. Na
każdym piętrze są co najmniej 2 toalety dla osób z
niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
W windzie jest system głosowy informujący o położeniu
głosowe, pętle indukcyjne, informacje windy, możliwość połączenia z portiernią, przyciski windy są
alfabetem Braille’a itp.)
opisane alfabetem Braille’a.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie, Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością w
sposób korzystania, ilość)
pobliżu budynku i w garażu podziemnym na poziomie -1.

Nazwa budynku

Instytut Informatyki

Adres budynku

ul. Joliot Curie 15, 50-383 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Magdalena Szymańska

Telefon

695650711, 713757805
Oznakowane 2 wejścia do budynku. Bez stopni i pochylni. Szerokość
drzwi 105 cm. Klamka na wysokości 115 cm. Możliwy podjazd
samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod
wejście z jednej strony.

Opis wejścia do budynku

Opis wnętrza budynku

Procedury w budynku

Portiernia

Korytarze płaskie, winda. Na parterze, pierwszym i drugim piętrze
znajdują się aule wykładowe i sale dla studentów, dziekanat dla
studentów przystosowany do przyjmowania osób z
niepełnosprawnością ruchową. Drzwi do auli dwuskrzydłowe
szerokości ok. 140 cm. Klamki na wysokości od 105 do 112 cm. Na
parterze są 2 windy, którymi można się dostać na 1 i 2 piętro.
Szerokość drzwi do windy 87 cm. W budynku osoby z
niepełnosprawnością mogą poruszać się na wszystkich kondygnacja
-1,0,1,2,3.
Dostęp do pomieszczeń na parterze i poziomie 1,2,3 nie wymaga
pomocy osób trzecich.

Tak

Hol główny na parterze

Położenie portierni

Telefon do portierni

713757958, 695500261

Portier

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Szatnia (w tym dla osób z niepełnosprawnością) znajdują się na
poziomie 0, toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na
poziomie 0, 1, 2.

Informacja w alfabecie Braille’a.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)

Tak

Brak

Dwa miejsca parkingowa usytuowane z przodu budynku,
ogólnodostępne.

Nazwa budynku

Centrum Informacji i Monitoringu

Adres budynku

ul. Szczytnicka 27 A, 50-382 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Paweł Jędrzejewski

Telefon

691142907

Opis wejścia do budynku

Wejście do budynku z poziomu terenu, bezprogowe.
Drzwi jednoskrzydłowe 95 cm, uchwyt pionowy,
domofon na wysokości 135 cm.

Opis wnętrza budynku

Korytarz płaski, brak progów, drzwi do wszystkich
pomieszczeń o szerokości 90 cm. Klamki w drzwiach do
pomieszczeń na wysokości 110 cm. Przyciski wyjścia i
czytniki kontroli dostępu na wysokości 130-140 cm.

Procedury w budynku

Budynek nie jest przeznaczony do zajęć dydaktycznych,
wejście do budynku dla osób uprawnionych (kontrola
dostępu), w budynku zlokalizowano pomieszczenia
ochrony i monitoringu obszaru Kampusu
Grunwaldzkiego, budynek objęty monitoringiem
wizyjnym i KD.

Portiernia

W budynku pomieszczenie ochrony, domofon
zlokalizowany przy drzwiach wejściowych z
bezpośrednią łącznością z ochrona obiektu.

Położenie portierni

Przy wejściu.

Telefon do portierni

728348802

Pomoc w budynku

Całodobowy dyżur ochrony.

Łazienki w budynku

Toaleta zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem
dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Dojazd dla osób uprawnionych mających uprawnienie
do poruszania się po obszarze Kampusu
Grunwaldzkiego. Wjazd na teren kampusu od strony
ulicy Szczytnickiej, Polaka i Mostu Grunwaldzkiego.

Wstęp dla psa przewodnika

Tak (dla osób uprawnionych do wejścia do budynku).

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Parking, dwa miejsca parkingowe dla osób
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością. Odległość od drzwi wejściowych
niepełnosprawnością) – usytuowanie, budynku 18 m od pierwszego miejsca parkingowego dla
sposób korzystania, ilość)
niepełnosprawnych.

Nazwa budynku

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Stosunków Międzynarodowych, Katedra
Studiów Europejskich

Adres budynku

ul. Koszarowa 3 (bud. nr 21), 51-149 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

prof. dr hab. Robert Alberski
Marcin Świderski

Telefon

713755192, 713755211

Opis wejścia do budynku

Oznakowane wejście do budynku.
Drzwi wejściowe zewnętrzne dwuskrzydłowe o
szerokości 184 cm (skrzydło czynne: 93 cm, skrzydło
bierne: 91 cm, pochwyt na wysokości od 85 cm).
Drzwi wejściowe wewnętrzne o szerokości 141 cm
(skrzydło czynne 71 cm, skrzydło bierne 70 cm, pochwyt
na wysokości 85).
Wybrukowany jeden podjazd z barierkami dla osób z
niepełnosprawnością. Szerokość podjazdu 100 cm.
Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z
niepełnosprawnością pod podjazd.

Opis wnętrza budynku

Klamki w budynku na wysokości od 105 do 112 cm.
Pochwyty na wysokości 85-87 cm.
Szerokość drzwi: 80-95 cm (sale, pokoje, toalety), 120
cm (łączna szerokość drzwi czynnych i biernych w auli).
Szerokość drzwi windy: 90 cm.
Windą można przemieścić się na I, II, III p. Na parterze
(przy portierni i szatni) znajdują się dwa podjazdy (z
barierkami) o szerokości 100 cm, którymi można się
dostać na poziom na którym znajdują się sale
wykładowe i ćwiczeniowe, pokoje pracowników
naukowych. Dziekanat , pokoje pracowników
naukowych i administracyjnych na 1. piętrze.
Na drugim piętrze sale wykładowe i ćwiczeniowe,
sekretariat Instytutu, pokoje pracowników naukowych.
Na piętrze trzecim korytarze płaskie z wyjątkiem 12
pokoi pracowników naukowych, które znajdują się na
podwyższeniu (10 stromych schodów) - brak dostępu
dla osób poruszających się na wózku.

Procedury w budynku

Dostęp do pomieszczeń znajdujących się na parterze, I, II
i częściowo III p. nie wymaga pomocy osób trzecich.

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Hol główny na parterze.

Telefon do portierni

713755195

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Szatnia i toalety ogólnodostępne. Na parterze, 1. i 2.
piętrze 6 toalet w czym 2 przeznaczone dla osób z
niepełnosprawnością.
Na 3 piętrze brak toalet dla osób z niepełnosprawnością.
Włączniki światła przy toaletach znajdują się na
wysokości ok. 120 cm od poziomu korytarza.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)

Na drzwiach większości pomieszczeń (sal dydaktycznych,
pokojach pracowniczych, toalet) znajdują się tabliczki z
informacją o numerze pomieszczenia zapisaną w
alfabecie Braille'a.
W windach znajduje się system dźwiękowy informujący
o położeniu windy oraz możliwość połączenia z
portiernią. Wszystkie przyciski na panelu sterującym w
kabinie posiadają oznaczenia alfabetem Braille'a.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z Brak
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)

Nazwa budynku

Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych / Centrum Kształcenia na
Odległość

Adres budynku

ul. Koszarowa 3 (bud. nr 25), 51-149 Wrocław

Kierownik/dyrektor
administracyjny

prof. dr hab. Robert Alberski
mgr Elżbieta Lach-Leończyk
Julita Mrzygłód

Telefon

713755192, 713755162, 713755161

Opis wejścia do budynku

Oznakowane wejście do budynku. Możliwy podjazd samochodem
dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod wejście do budynku.

Opis wnętrza budynku

Drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne jednoskrzydłowe o
szerokości 97 cm, pochwyt na wysokości od 85 cm, klamka na
wysokości 101 cm. Klamki w budynku na wysokości od 101 do 110 cm.
Pochwyty na wysokości: 85 cm. Szerokość drzwi windy: 89 cm. Windą
można przemieścić się na I, II p.
Czytelnia na trzecim piętrze ma dwa poziomy (na drugi poziom
prowadzą schody).

Procedury w budynku
Portiernia
Położenie portierni
Telefon do portierni

Dostęp do pomieszczeń znajdujących się na parterze, I, II nie wymaga
pomocy osób trzecich.
Tak
Hol główny na parterze.
713755183

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Na drugim piętrze toaleta damska i męska, w których są odrębne
toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w
budynku (pochylnia,
platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne,
informacje alfabetem
Braille’a itp.)

Na większości drzwi od sal, pokoi, WC znajdują się naklejki z
informacją o numerze pomieszczenia zapisaną alfabetem Braille'a.
Przyciski na panelu sterującym w kabinie posiadają oznaczenia w
alfabecie Braille'a.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub
online
Brak
Miejsca parkingowe (w tym
dla osób z
niepełnosprawnością) –
usytuowanie, sposób
korzystania, ilość)

Brak

Nazwa budynku

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut
Politologii

Adres budynku

ul. Koszarowa 3 (bud. nr 2/3), 51-149 Wrocław

Kierownik/dyrektor
administracyjny

prof. dr hab. Robert Alberski
Marcin Świderski

Telefon

713755192, 713755211

Opis wejścia do budynku

Oznakowane wejście do budynku.
Drzwi wejściowe zewnętrzne dwuskrzydłowe o szerokości 190 cm
(skrzydło czynne: 96 cm, skrzydło bierne: 94 cm, pochwyt na
wysokości od 85 cm).
Drzwi wejściowe wewnętrzne dwuskrzydłowe o szerokości 190 cm
(skrzydło czynne 96 cm, skrzydło bierne 96 cm, pochwyt na
wysokości 85).
Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z
niepełnosprawnością pod drzwi wejściowe.

Opis wnętrza budynku

Klamki w budynku na wysokości od 105 do 110 cm. Pochwyty na
wysokości 85-87 cm.
Szerokość drzwi: 90-95 cm (sale, pokoje, toalety), 110 cm (toalety
dla osób z niepełnosprawnością)
Szerokość drzwi windy 90 cm.
Windą można przemieścić się na I,II,III p.

Procedury w budynku

Dostęp do pomieszczeń znajdujących się na parterze, I, II i III p. nie
wymaga pomocy osób trzecich.

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Hol główny na parterze.

Telefon do portierni

713755255

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Na każdym piętrze znajdują się 3 toalety w czym 1 przeznaczona jest
wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością. Toalety te, wyposażone
są w pochwyty przy muszli i umywalce. Włączniki światła przy
toaletach znajdują się na wysokości ok. 120 cm od poziomu
korytarza.

Dodatkowe dostosowania w
budynku (pochylnia, platforma,
informacje głosowe, pętle
indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)

Na drzwiach większości pomieszczeń (sal dydaktycznych, pokojach
pracowniczych, toalet) znajdują się tabliczki z informacją o numerze
pomieszczenia zapisaną alfabetem Braille'a.
W windach znajduje się system głosowy informujący o położeniu
windy oraz możliwość połączenia z portiernią/sygnał alarmowy.

Dojazd do budynku
Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub
online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla
osób z niepełnosprawnością) –
usytuowanie, sposób
korzystania, ilość)
Brak

Nazwa budynku

Budynek administracyjny (wyłączony z eksploatacji)

Adres budynku

ul. Koszarowa 3/1, 51-149 Wrocław

Kierownik/dyrektor
administracyjny

mgr Barbara Wycisk
inż. Krzysztof Wiśniewski

Telefon

713246055, 713755252

Opis wejścia do budynku

Pierwsze wejście – drzwi dwuskrzydłowe, szerokość skrzydła 75 cm, dwa
stopnie przed drzwiami. Klamka na wysokości 117cm. Drugie wejście –
drzwi dwuskrzydłowe. Szerokość jednego skrzydła; 103 cm, drugiego
skrzydła: 20cm. Klamka na wysokości 112cm. Trzecie wejście schodami - 9
stopni, drzwi dwuskrzydłowe o szerokości jedno skrzydło 75 cm, drugie 53
cm. Klamka na wysokości 117 cm.

Opis wnętrza budynku

Portiernia przy drzwiach wejściowych. Wejście na parter budynku ze
stopniami. W budynku brak jest windy. Budynek nie jest dostosowany dla
osób z niepełnosprawnością.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni
Telefon do portierni

Przy wejściu.
713755005

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Brak przystosowania dla osób z niepełnosprawnością.

Dojazd do budynku
Wstęp dla psa
przewodnika
Dostępność tłumacza
języka migowego na
miejscu lub online
Miejsca parkingowe (w
tym dla osób z
niepełnosprawnością) –
usytuowanie, sposób
korzystania, ilość)

Tak
Nie

Dwa oznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Nazwa budynku
Adres budynku

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Instytut Filozofii, Socjologii,
Katedry Logiki i Metodologii Nauk
ul. Koszarowa 3 (bud. nr 20), 51-149 Wrocław

Kierownik/dyrektor
administracyjny

prof. dr hab. Robert Alberski
Julita Mrzygłód

Telefon

713755192, 713755161

Oznakowane wejście do budynku. Wybrukowane dwa podjazdy z barierkami o
szerokości 120 cm dla osób z niepełnosprawnością. Możliwy podjazd samochodem
Opis wejścia do budynku dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod podjazd.

Opis wnętrza budynku

Drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne dwuskrzydłowe o szerokości 154 cm
(skrzydło czynne: 96 cm, skrzydło bierne: 58 cm, pochwyt na wysokości od 101 cm).
Klamki w budynku na wysokości od 105 do 110 cm. Pochwyty na wysokości: 85 cm.
Szerokość drzwi: 78-99 cm. Szerokość drzwi windy: 89 cm. Windą można
przemieścić się na I, II, III p.
Na trzecim piętrze trzy pokoje pracowników naukowych i sala ćwiczeniowa na
podwyższeniu (10 stopni) - brak dostępu dla osób poruszających się na wózku.

Procedury w budynku
Portiernia
Położenie portierni
Telefon do portierni

Tak
Hol główny na parterze.
713755225

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

W modułowych toaletach w końcach korytarzy znajdują się (na przemian w toalecie
damskiej i męskiej) przystosowane toalety dla osób z niepełnosprawnych. Toalety
te, wyposażone są w pochwyty przy muszli, bezdotykowe baterie, suszarki do rąk.
Włączniki światła przy toaletach znajdują się na wysokości ok. 120 cm od poziomu
korytarza.

Dodatkowe
dostosowania w
budynku (pochylnia,
platforma, informacje
głosowe, pętle
indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Dojazd do budynku

Na większości drzwi od sal, pokoi, WC znajdują się naklejki z informacją o numerze
pomieszczenia w alfabecie Braille'a.

Wstęp dla psa
przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza
języka migowego na
miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w
tym dla osób z
niepełnosprawnością) –
usytuowanie, sposób
korzystania, ilość)

Brak

Nazwa budynku

Instytut Archeologii

Adres budynku

Ul. Koszarowa 3 bud 28. 51-149 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Paweł Śliwa

Telefon

572670416

Opis wejścia do budynku

Oznakowane wejście do budynku od strony północnej.
Do wejścia nie prowadzą schody, bez pochylni.
Szerokość drzwi 100 cm. Klamka na wysokości 120 cm.
Możliwy dojazd samochodu pod wejście.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie. Dostęp dla osób z
niepełnosprawnością tylko na poziom 0.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

W budynku naprzeciwko.

Telefon do portierni

713755005

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Toalety (w tym dla osób z niepełnosprawnością)
znajdują się na poziomie 0.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Osiem miejsc parkingowych.

Nazwa budynku

Hala sportowa UWr

Adres budynku

ul. Przesmyckiego 10, 51-151 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Waldemar Pasikowski

Telefon

713756358

Opis wejścia do budynku

Wejście przez furtkę od strony ul. Przesmyckiego
wzdłuż parkingu do wejścia głównego do obiektu.
(Wjazd na parking mieści się w odległości 50 m od hali).

Opis wnętrza budynku

Portiernia przy wejściu. Na wprost od portierni znajduje
się część biurowa.

Procedury w budynku

Portierzy kierują do odpowiednich miejsc w obiekcie.

Portiernia

Po wejściu do budynku portiernia znajduje się po prawej
stronie.

Położenie portierni

Telefon do portierni

713756320

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje Pochylnia znajduje się przy wejściu od strony ulicy
alfabetem Braille’a itp.)
Przesmyckiego 10.

Dojazd do budynku

Wjazd na posesję znajduje się 50 m za halą jadąc od
strony ul. Przybyszewskiego.

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie, Parking mieści się przy hali sportowej, gdzie znajduje się
sposób korzystania, ilość)
10 stanowisk.

Nazwa budynku

Mała hala (aula)

Adres budynku

ul. Przesmyckiego 10, 51-151 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Waldemar Pasikowski

Telefon

713756358

Opis wejścia do budynku

Wejście przez furtkę od ul. Przesmyckiego 10 i wzdłuż
parkingu po 50 m w lewo wejście do sali. Brak podjazdu
dla osób z niepełnosprawnością.

Opis wnętrza budynku

Obiekt bez portierni. Po wejściu w lewo sala sportowa,
szatnia i sanitariat dla osób z niepełnosprawnością.

Procedury w budynku

Portiernia

Brak

Położenie portierni

Telefon do portierni

Pomoc w budynku

Brak

Łazienki w budynku

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Wjazd na parking od strony Przesmyckiego

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
8 miejsc parkingowych.

Nazwa budynku

Instytut Genetyki i Mikrobiologii.

Adres budynku

ul. Przybyszewskiego 63, 51-148 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Paweł Śliwa

Telefon

Opis wejścia do budynku

572670416
Oznakowane wejście do budynku. Do wejścia prowadzą
schody bez pochylni. Szerokość drzwi 100 cm. Klamka na
wysokości 130 cm. Możliwy dojazd samochodu pod
schody prowadzące do wejścia. Dodatkowe wejście dla
osób z niepełnosprawnością od strony północnej i
możliwy wjazd do budynku.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie. W budynku winda, którą można
dojechać na poziom: -1,0,1,2,3. Na drugim piętrze
sekretariat Instytutu Genetyki i Mikrobiologii. Na 4 i na 5
piętro nie ma dostępu dla osób z niepełnosprawnością.

Procedury w budynku

Dostęp do pomieszczeń na poziomie – 1, 0, 1, 2, 3 nie
wymaga pomocy osób trzecich.

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Przy głównym wejściu na parterze.

Telefon do portierni

713756305

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Szatnia na poziomie 0, gdzie można się dostać windą. Na
poziomie 0 na tyłach budynku znajduje się toaleta
przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje Na poziomie 1 jest platforma (winda dla osób z
alfabetem Braille’a itp.)
niepełnosprawnością).

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Sześć miejsc parkingowych.

Nazwa budynku

Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej

Adres budynku

ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Paweł Śliwa

Telefon

572670416

Opis wejścia do budynku

Oznakowane wejście do budynku. Do wejścia nie
prowadzą schody, bez pochylni. Szerokość drzwi 100
cm. Klamka na wysokości 120 cm. Możliwy dojazd
samochodu pod wejście.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie. Dostęp dla osób z
niepełnosprawnością tylko na poziom 0.

Procedury w budynku

Dostęp do pomieszczeń na poziomie – 0. Brak dostępu
dla osób z niepełnosprawnością na poziomie -1, 1, 2, 3.

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Przy głównym wejściu na parterze.

Telefon do portierni

713756374

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Toalety ogólnodostępne (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) znajdują się na poziomie 0.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Sześć miejsc parkingowych.

Nazwa budynku

Hotel Zaułek – obecnie nieużytkowany

Adres budynku

ul. Garbary 11, 50-115 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Katarzyna Weremczuk

Telefon

713752699, 695651470

Opis wejścia do budynku

Opis wnętrza budynku

Liczba kondygnacji naziemnych – 4. Na parterze znajduje
się część gastronomiczna i recepcja; od I piętra pokoje z
łazienkami, na poddaszu strych.

Procedury w budynku

Brak usprawnień dla osób z niepełnosprawnością.

Portiernia

Brak

Położenie portierni

Telefon do portierni

Brak

Pomoc w budynku

Brak

Łazienki w budynku

Toalety nieprzystosowane dla osób z
niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Brak

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Dwa miejsca postojowe od strony głównego wejścia.

Nazwa budynku

Instytut Filologii Angielskiej

Adres budynku

ul. Kuźnicza 22, 50-138 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Grzegorz Jakubiszyn

Telefon

713752620

Opis wejścia do budynku

Wejście od ul. Nożowniczej, stopnie, pochylnia dla osób
z niepełnosprawnością. Drzwi wejściowe o szerokości
max. 140 cm.

Opis wnętrza budynku

W środku płaskie korytarze oraz winda.

Procedury w budynku

Dostęp do sal i pomieszczeń nie wymaga pomocy osób
trzecich.

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Hol główny na parterze.

Telefon do portierni

713752730

Pomoc w budynku

Brak

Łazienki w budynku

Na parterze toaleta przystosowana dla osób z
niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Oznaczenia w budynku w języku Braille’a.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Dwa miejsca na parkingu ogólnodostępnym.

Nazwa budynku

Colegium Anthropologicum

Adres budynku

Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Krzysztof Książkiewicz

Telefon

713752766
Duże, ciężkie dębowe drzwi dwuskrzydłowe (bez
urządzenia wspomagającego otwieranie). Przy wejściu
dzwonek na wysokości 150 cm. Brama wejściowa
wyłożona granitowym brukiem. Do portierni i parteru
budynku konieczne jest pokonanie 3 stopni. Wejście na
dziedziniec budynku możliwe z poziomu ulicy.
Wnętrze zabytkowe o szerokich korytarzach. W budynku
brak windy. Aby przemieścić się pomiędzy
kondygnacjami konieczne jest pokonanie kilkudziesięciu
stopni. Do większości pomieszczeń prowadzą szerokie
drzwi wyposażone w progi.

Opis wejścia do budynku

Opis wnętrza budynku

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Parter (3 stopnie).

Telefon do portierni

713752262

Pomoc w budynku

Brak

Łazienki w budynku

Toaleta na parterze dostosowana dla osób z
niepełnosprawnością ruchową.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Jedynie za specjalną zgodą.

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Brak

Nazwa budynku

Adres budynku

Kierownik administracyjny

Telefon

Opis wejścia do budynku

Opis wnętrza budynku

Budynek B Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii

ul. Kuźnicza 46-47, 50-138 Wrocław

mgr Remigiusz Wodnik

713752033

Trzy stopnie.

Korytarze płaskie po za trzema stopniami na parterze.
Winda. Na pierwszym piętrze łącznik z budynkami A i C.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Portiernia przy wejściu do budynku.

Telefon do portierni

713752428

Łazienki w budynku

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)

Tak

Nazwa budynku

Uniwersytet Wrocławski Obiekt Dydaktyczny

Adres budynku

ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Katarzyna Weremczuk

Telefon

713752699, 695651470

Opis wejścia do budynku

Wejście z poziomu chodnika, wymiary wejścia
przystosowane do wjazdu dla osoby z
niepełnosprawnością.

Opis wnętrza budynku

Budynek składa się z 4 kondygnacji naziemnych i 1
podziemnej ( podpiwniczenie ). W budynku znajduje się
sala sportowa, pomieszczenia biurowe i dydaktyczne, od
I piętra budynek posiada dwie klatki, A i B, które
prowadzą na II i III piętro bez możliwości przejścia
między nimi.

Procedury w budynku

Dostęp do pomieszczeń na parterze nie wymaga
pomocy osób trzecich.

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Na parterze.

Telefon do portierni

713752775

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Na parterze, obok sali sportowej znajduje się toaleta dla
osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)

Nazwa budynku

Uniwersytet Wrocławski- Budynek administracyjnogospodarczy , Dział Nadzoru Technicznego, Dział
Infrastruktury Technicznej

Adres budynku

pl. Nankiera 1a, 50-140 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Katarzyna Weremczuk

Telefon

713752699, 695651470

Opis wejścia do budynku

Wejście do obiektu od strony ulicy Szewskiej 36, przez
Instytut Historii Sztuki. Budynek znajduje się w oficynie.

Opis wnętrza budynku

Liczba kondygnacji naziemnych 3, na parterze i 1. piętrze
znajdują się warsztaty, na 2. piętrze znajduje się Dział
Nadzou Technicznego, dział Infrastruktury Technicznej i
gabinet Dyrektora ds. technicznych i inwestycji, 3. piętro
sala konferencyjna. Budynek nieprzystosowany dla
potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Procedury w budynku

Portiernia

Portiernia

Położenie portierni

Przy ul. Szewskiej 36 w Instytucie Historii Sztuki (podjazd
dla osób niepełnosprawnością).

Telefon do portierni

713752593

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Brak przystosowania toalet dla potrzeb osób z
niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Brak

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Brak

Nazwa budynku

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Uniwersytetu Wrocławskiego

Adres budynku

pl. Nankiera 2/3 , 50-140 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Brak

Telefon

713752745, 713752698, 713752300

Opis wejścia do budynku

Wejście dla osób z niepełnosprawnością od ul.
Łaciarskiej; wejście na dziedziniec oddziela krata z
drzwiami o szerokości 135 cm, klamka na wysokości 115
cm, domofon na wysokości 138 cm; wejście do budynku
bez stopni, bez progu; drzwi dwuskrzydłowe o
szerokości 98 cm, po otwarciu drugiego skrzydła 168 cm.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie; na parterze znajdują się: sala
zajęciowa dostępna dla studentów poruszających się na
wózku inwalidzkim, szerokość wejścia 90 cm; sekretariat
- drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 118 cm, klamka na
wysokości 117 cm; na parterze znajduje się winda, którą
można dostać się na wszystkie poziomy od parteru do IV
piętra, szerokość wejścia do windy 90 cm.

Procedury w budynku

Dostęp do pomieszczeń na parterze nie wymaga
pomocy osób trzecich.

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Parter

Telefon do portierni

713752470

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Na parterze oraz na wszystkich piętrach I, II, III, IV
znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z
niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
Winda z systemem głosowym informującym o położeniu
głosowe, pętle indukcyjne, informacje windy. Na drzwiach każdego pomieszczenia znajduje się
alfabetem Braille’a itp.)
oznaczenie w alfabecie Braille'a.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z Miejsca parkingowe przed budynkiem SPNJO wzdłuż pl.
niepełnosprawnością) – usytuowanie, Nankiera, miejsca parkingowe wzdłuż ul. Łaciarskiej,
sposób korzystania, ilość)
jedno miejsce dla osoby z niepełnosprawnością.

Nazwa budynku

Instytut Filologii Romańskiej UWr

Adres budynku

pl. Nankiera 4, 50- 140 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Magdalena Wyderkiewicz

Telefon

713752021

Opis wejścia do budynku

Wejście główne do obiektu przez wysoki stopień i
szerokie szklane drzwi (szerokość odpowiednia dla
osoby z niepełnosprawnością). Wejście ewakuacyjne
(dostosowane dla osób z niepełnosprawnością)
bezpośrednio z ulicy przez szerokie szklane drzwi
ewakuacyjne.

Opis wnętrza budynku

Obiekt dydaktyczny oznaczony, pięciokondygnacyjny
(parter, 3 piętra i strych- poddasze nieużytkowe) plus
kondygnacja podziemna (piwnica), w budynku znajduje
się winda (która nie dojeżdża na półpiętra oraz do
piwnicy) , 11 sal dydaktycznych (w tym laboratorium do
tłumaczeń symultanicznych oraz sala komputerowa)umieszczone na piętrach i w piwnicy, 15 gabinetówumieszczone na piętrach, 11 toalet (damskie i męskie)na każdym piętrze, biblioteka i czytelnia, pkt ksero,
portiernia, szatnia na parterze, miejsce odpoczynku dla
studentów – umieszczone w piwnicy.

Procedury w budynku

Dostęp do pomieszczeń na parterze i piętrach nie
wymaga pomocy osób trzecich.

Portiernia

Tak.

Położenie portierni

Parter

Telefon do portierni

71375 615

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

W budynku 11 toalet (na każdym piętrze toaleta damska
i męska), w tym na parterze toaleta dla osób z
niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje W obiekcie znajduje się winda. Niektóre sale oraz winda
alfabetem Braille’a itp.)
są oznaczone napisami w alfabecie Braille’a.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)

Tak

Nazwa budynku

Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny

Adres budynku

pl. Nankiera 15b i ul. Grodzka 12, 50-140 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Piotr Winczowski

Telefon

713752569

Opis wejścia do budynku

Budynki z wejściem przystosowanym dla osób z
niepełnosprawnością – mają odpowiednią szerokość
oraz podjazdy. Możliwy jest dojazd samochodem w do
wejścia.

Opis wnętrza budynku

Budynek przy pl. Nankiera 15b ma 4 kondygnacje,
budynek przy Grodzkiej 3 kondygnacje. Budynki nie są
przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Przy wejściach do budynków.

Telefon do portierni

713752459, 713752621

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

W budynku przy pl. Nankiera są toalety dla osób z
niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje Informacje napisane alfabetem Braille’a na drzwiach i w
alfabetem Braille’a itp.)
windzie.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Nie

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Nie

Nazwa budynku

Biblioteka, ul. Szajnochy 7-9

Adres budynku

ul. Karola Szajnochy 7-9, 50-076 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Joanna Pilecka, Urszula Chmura

Telefon

782800701

Opis wejścia do budynku

Dwa wejścia do budynku. Wejście od ul. K. Szajnochy (główne) –
drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, szerokość skrzydła 105 cm,
klamka na wysokości 135 cm, 5 stopni. Drugie wejście od strony ul.
Kazimierza Wlk. – drzwi dwuskrzydłowe, szerokość skrzydła 90cm,
klamka na wysokości 120 cm, przed drzwiami stopień; drzwi
prowadzą na boczną klatkę schodową. Brak pochylni.

Opis wnętrza budynku

Na parterze budynku hol główny, portiernia, 3 sale wykładowe
dydaktyczne, 5 gabinetów pracowników dydaktycznych oraz
pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty. Na półpiętrze gabinety, na
I piętrze dwie sale dydaktyczne oraz 2 gabinety . Na drugim piętrze
magazyn. W budynku znajduje się winda (szerokość drzwi windy ok.
70cm). Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z
niepełnosprawnością.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Parter

Telefon do portierni

713463113

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Łazienki na każdej kondygnacji (na parterze dla osób z
niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Dojazd do budynku od strony ul. K. Szajnochy.

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z Przed budynkiem, w pasie drogowym, znajdują się płatne miejsca
niepełnosprawnością) – usytuowanie, postojowe ogólnodostępne (w tym dwa dla osób z
sposób korzystania, ilość)
niepełnosprawnością).

Nazwa budynku

Instytut Historii Sztuki

Adres budynku

ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Telefon

Opis wejścia do budynku

Opis wnętrza budynku

Procedury w budynku

Portiernia

Położenie portierni

Telefon do portierni

Winda/platforma

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Oznakowanie w alfabecie Braille’a.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Brak

Nazwa budynku

Instytut Archeologii

Adres budynku

ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Telefon

Opis wejścia do budynku

Opis wnętrza budynku

Procedury w budynku

Portiernia

Położenie portierni

Telefon do portierni

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Oznakowanie w alfabecie Braille’a.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Brak

Nazwa budynku

Instytut Historyczny

Adres budynku

ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Telefon

Opis wejścia do budynku

Opis wnętrza budynku

Procedury w budynku

Portiernia

Położenie portierni

Telefon do portierni

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Oznakowanie w alfabecie Braille’a.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Brak

Nazwa budynku

Instytut Kulturoznawstwa, Archiwum Uniwersyteckie

Adres budynku

Ul. Szewska 50-51, 50-139 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Telefon

Opis wejścia do budynku

Opis wnętrza budynku

Procedury w budynku

Portiernia

Położenie portierni

Telefon do portierni

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Oznakowanie w alfabecie Braille’a.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Brak

Nazwa budynku

Uniwersytet Wrocławski , Wydział Filologiczny, budynek
dydaktyczny

Adres budynku

ul. Św. Jadwigi 3/4, 50-266 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Stanisław Pajor

Telefon

71 3752415

Opis wejścia do budynku

Opis wnętrza budynku

Na 1. piętrze pomieszczenia dydaktyczne, aula i
sekretariat, na 2. piętrze pomieszczenia dydaktyczne.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Parter

Telefon do portierni

713752401

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Ogólnodostępne na każdej kondygnacji, na parterze
wspólna toaleta damska i dla osób z
niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Brak

Nazwa budynku

Uniwersytet Wrocławski Obiekt Dydaktyczny

Adres budynku

ul. Świdnicka 10, 50-529 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Katarzyna Weremczuk

Telefon

713752699, 695651470

Opis wejścia do budynku

Wejście z poziomu chodnika. Brak pochylni.

Opis wnętrza budynku

Budynek 6-kondygnacyjny. W budynku znajduje się
siedziba Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (parter
magazyn z materiałami Festiwalu, I piętro- biura).
Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego II - VI
piętro.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Na półpiętrze.

Telefon do portierni

717975066

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Toalety niedostosowane dla potrzeb osób z
niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Wjazd od wnętrza podwórzowego od strony ulicy
Widok.

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Brak

Nazwa budynku

Budynek D Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii

Adres budynku

ul. Uniwersytecka 7-10, 50-145 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Telefon

Opis wejścia do budynku

mgr Remigiusz Wodnik

713752033

Wejście płaskie.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie, każde piętro dostępne z windy.

Procedury w budynku

.

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Przy wejściu.

Telefon do portierni

713752451

Łazienki w budynku

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)

Tak

Nazwa budynku

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Adres budynku

Pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

Grzegorz Jakubiszyn

Telefon

713752620

Opis wejścia do budynku

Wejscie bez stopni, drzwi szerokości 100 cm.

Opis wnętrza budynku

W środku płaskie korytarze oraz winda. Niektóre pokoje
znajdują się na półpiętrach ze stopnami.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Parter

Telefon do portierni

713752680

Pomoc w budynku

Brak

Łazienki w budynku

Na półpiętrze między parterem a I piętrem toaleta
przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)

Tak

Nazwa budynku

Budynek A Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii

Adres budynku

ul. Uniwersytecka 22-26, 50-145 Wrocław

Kierownik administracyjny

Telefon

Opis wejścia do budynku

Opis wnętrza budynku

mgr Remigiusz Wodnik

713752033

Wejście z poziomu chodnika.

Korytarze płaskie, winda. Dla osób z
niepełnosprawnościami dostęp do pierwszego piętra.

Procedury w budynku

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Parter

Telefon do portierni

713752310

Łazienki w budynku

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)

Tak

Nazwa budynku

Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego

Adres budynku

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Kierownik/dyrektor administracyjny

mgr Ewa Musiał

Telefon

713752245

Opis wejścia do budynku

Wejście od strony Holu Kamiennego - drzwi otwierane
automatycznie, z przyciskiem i widedomofonem dla
osób z niepełnosprawnościami położnym na wysokości
76 cm. Podnośnik umożliwiający wjazd wózkiem dla
osoby z niepełnosprawnościami - uruchamiany przez
portiera.
Wejście od strony dziedzińca (winda) – podjazd
umożliwiający wjazd wózkiem dla osób z
niepełnosprawnościami, drzwi otwierane od zewnątrz
samoczynnie od wewnątrz za pomocą przycisku
umieszczonego na wysokości 100 cm.
Drzwi od strony Wejścia Cesarskiego otwierane ręcznie;
wideodomofon przycisk umieszczony na wysokości 150
cm.

Opis wnętrza budynku

Korytarze płaskie na czterech kondygnacjach (parter; I
piętro; II piętro; III piętro). Dostęp do wszystkich
kondygnacji za pomocą windy. Od strony Wejścia
Cesarskiego dostęp do sal wystawowych Muzeum UWr.
Drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 173 cm otwierane na
życzenie. Do pomieszczeń Oratorium Marianum drzwi
dwuskrzydłowe otwierane na życzenie o szerokości 173
cm. Dostęp z dwoma schodami w dół
platforma/pochylania o szerokości 100 cm. Wieża
Matematyczna – sala wystawowa Muzeum UWr oraz
taras widokowy – brak dostępu za pomocą windy.
Wysokie schody.

Procedury w budynku

Dostęp do pomieszczeń na parterze i wyższych
kondygnacjach ze względu na windę i podnośnik nie
wymaga pomocy osób trzecich oprócz Wieży
Matematycznej.

Portiernia

Tak

Położenie portierni

Parter (Hol Kamienny) drzwi automatyczne z
przyciskiem dla osób z niepełnosprawnościami;
Parter (Wejście Cesarskie) drzwi ciężkie otwierane
ręcznie; wideodomofon na wysokości 150 cm.

Telefon do portierni

713752201, 697911747
713752271, 697911744

Pomoc w budynku

Portier

Łazienki w budynku

Łazienka dla osób z niepełnosprawnościami przy
Wejściu Cesarskim.

Winda hydrauliczna o dużym udźwigu (1.600 kg),
obszerna ok. 4m2 przeszklona. Przyciski najniższy na
wysokości 103 cm, najwyższy na wysokości 120 cm.
Wejście od strony Holu Kamiennego wyposażone w
podnośnik umożliwiający wjazd wózkiem
(uruchamianym przez portiera) dla osoby z
niepełnosprawnościami.
Dodatkowe dostosowania w budynku Platforma-pochylnia umożliwiająca wjazd do Oratorium
(pochylnia, platforma, informacje
Marianum szerokość 100 cm.
głosowe, pętle indukcyjne, informacje Informacje w języku Braille’a, pokoje 113, 237, toaleta
alfabetem Braille’a itp.)
damska i męska na I piętrze.

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie,
sposób korzystania, ilość)
Brak

Nazwa budynku
Adres budynku

Uniwersytet Wrocławski - budynek administracyjny,
Wydawnictwo Uniwersyteckie Sp. Z o.o.
Plac Uniwersytecki 15, 50-145 Wrocław

Kierownik/dyrektor
administracyjny
Telefon

mgr Barbara Wycisk
713246055, 713246020

Opis wejścia do budynku

jeden stopień przed drzwiami do budynku. Drzwi
dwuskrzydłowe, szerokość skrzydła 70 cm. Klamka na
wysokości 133cm. Brak dzwonka. W przedsionku budynku
znajdują się drugie drzwi, dwuskrzydłowe oraz kolejny stopień.
Brak klamki, drewniany uchwyt.

Opis wnętrza budynku

Brak jest windy i platformy dla osób z niepełnosprawnością.
Łazienki nie są przystosowane dla osób z
niepełnosprawnością.

Procedury w budynku
Portiernia

Tak

Położenie portierni
Telefon do portierni

Portiernia w budynku Wydziału Antropologii przy ul. Kuźniczej
35.
713752262

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Dodatkowe dostosowania w
budynku (pochylnia, platforma,
informacje głosowe, pętle
indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)

Brak

Dojazd do budynku
Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub
online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla
osób z niepełnosprawnością) –
usytuowanie, sposób
korzystania, ilość)

Brak

Nazwa budynku
Budynek C Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
Adres budynku
ul. Więzienna 8-12, 50-118 Wrocław
Kierownik/dyrektor
administracyjny
mgr Remigiusz Wodnik
Telefon
713752033
Opis wejścia do budynku

Opis wnętrza budynku

Za wejściem 3 stopnie. Platforma dla osób z
niepełnosprawnością.

Korytarze płaskie, każde piętro dostępne z windy lub
platformy.

Procedury w budynku

Portiernia
Tak
Położenie portierni
Parter
Telefon do portierni
713752987

Łazienki w budynku

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika
Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online
Miejsca parkingowe (w tym dla
osób z niepełnosprawnością) –
usytuowanie, sposób
korzystania, ilość)

Nazwa budynku

Adres budynku

Kierownik/dyrektor
administracyjny

Telefon

Opis wejścia do budynku

Opis wnętrza budynku

Pawilon astrofizyczny Obserwatorium Astronomicznego Instytutu
Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie

Białków 9, 51-160 Wińsko,

prof. dr hab. Paweł Rudawy

713378070

Dwa stopnie po 20 cm. Szerokość drzwi 90 cm. Klamka na
wysokości 100 cm.

Budynek piętrowy. Budynek zabytkowy, nieprzystosowany do
użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością.

Procedury w budynku

Portiernia

Położenie portierni

Telefon do portierni

Brak

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku
Dodatkowe dostosowania w
budynku (pochylnia, platforma,
informacje głosowe, pętle
indukcyjne, informacje
Brak
alfabetem Braille’a itp.)

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika
Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub
online

Dojazd do obserwatorium wyłącznie samochodem. Parking dla
samochodów na terenie Obserwatorium, w odległości 100 m od
budynku.

Tak

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla
osób z niepełnosprawnością) –
usytuowanie, sposób
10 miejsc parkingowych w odległości około 100 m od budynku.
korzystania, ilość)

Nazwa budynku

Adres budynku

Kierownik/dyrektor
administracyjny

Telefon

Pawilon heliofizyczny Obserwatorium Astronomicznego
Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w
Białkowie

Białków 9, 51-160 Wińsko,

prof. dr hab. Paweł Rudawy

713378070

Opis wejścia do budynku

Jeden stopień 20 cm. Szerokość drzwi 80 cm. Klamka na
wysokości 100 cm. Wskazana asysta osoby towarzyszącej przy
otwieraniu drzwi. Możliwy podjazd samochodem dowożącym
osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.

Opis wnętrza budynku

Budynek piętrowy. Budynek nieprzystosowany do użytkowania
przez osoby z niepełnosprawnością.

Procedury w budynku

Portiernia

Położenie portierni

Telefon do portierni

Brak

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku
Dodatkowe dostosowania w
budynku (pochylnia,
platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne,
informacje alfabetem
Braille’a itp.)

Dojazd do budynku

Dojazd do obserwatorium wyłącznie samochodem. Parking dla
samochodów na terenie Obserwatorium, bezpośrednio przy
drzwiach budynku.

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub
online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym
dla osób z
niepełnosprawnością) –
usytuowanie, sposób
korzystania, ilość)

10 miejsc parkingowych bezpośrednio przy budynku.

Nazwa budynku

Budynek mieszkalny Obserwatorium Astronomicznego Instytutu
Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie.

Adres budynku

Białków 9, 51-160 Wińsko

Kierownik/dyrektor
administracyjny

prof. dr hab. Paweł Rudawy

Telefon

713378070

Opis wejścia do
budynku

Drzwi na poziomie terenu, brak przeszkód. Szerokość drzwi 90 cm. Klamka na
wysokości 100 cm. Wskazana asysta osoby towarzyszącej przy otwieraniu
drzwi. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z
niepełnosprawnością pod samo wejście.

Opis wnętrza
budynku

Budynek piętrowy. Parter budynku dostępny dla osób z niepełnosprawnością
poruszającą się na wózku. Drzwi wewnętrzne o szerokości 90 cm. Dostęp na
piętro po schodach.

Procedury w budynku

Portiernia

Położenie portierni

Telefon do portierni

Brak

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku
Na parterze łazienka przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe
dostosowania w
budynku (pochylnia,
platforma, informacje
głosowe, pętle
indukcyjne,
informacje alfabetem
Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Dojazd do obserwatorium wyłącznie samochodem. Parking dla samochodów
na terenie Obserwatorium, w odległości 30 m od budynku.

Wstęp dla psa
przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza
języka migowego na
miejscu lub online
Brak
Miejsca parkingowe
(w tym dla osób z
niepełnosprawnością)
– usytuowanie,
sposób korzystania,
ilość)
10 miejsc parkingowych w odległości 20 m od budynku.

Nazwa budynku

Uniwersytet Wrocławski Stacja Ekologiczna "Storczyk" w
Karpaczu

Adres budynku

ul. Leśna 10, 58-540 Karpacz

Kierownik/dyrektor administracyjny

mgr Ryszard Dolatkowski

Telefon

757619371, 602813420

Opis wejścia do budynku

Opis wnętrza budynku

Procedury w budynku

Portiernia

Położenie portierni

Jedno wejście po schodach. Drugie wejście z poziomu
chodnika, umożliwia wjazd wózka dla osób z
niepełnosprawnością.
Budynek dwukondygnacyjny. Na parterze budynku sale
ćwiczeniowe, kuchnia, 3 toalety w tym jedna dla osób z
ograniczoną sprawnością ruchową. Brak windy na
pierwszym piętrze, pracownie i sypialnie oraz łazienki,
na drugiej kondygnacji sypialnie, magazyny.

Telefon do portierni

757619371, 602813420

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Na parterze toaleta dla osób z ograniczoną możliwością
poruszania się.

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Droga górska szutrowa, będącą wydzieloną częścią
Karkonoskiego Parku Narodowego. W okresie zimy przy
dużej pokrywie śniegu możliwość dotarcia jedynie
pieszo.

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z Miejsca parkingowe dostępne okresach bez zalegania
niepełnosprawnością) – usytuowanie, pokrywy śnieżnej, z których można dotrzeć do wejścia
sposób korzystania, ilość)
po stronie południowo zachodniej.

Nazwa budynku

Stacja Ornitologiczna

Adres budynku

Ruda Milicka 12, 56-300 Milicz

Kierownik/dyrektor administracyjny

Marta Borowiec
Beata Orłowska

Telefon

713754034, 713754033, 713843315

Opis wejścia do budynku

Stopnie przy wejściu.

Opis wnętrza budynku

Drzwi wejściowe szerokość 90 cm, toalety i łazienki 70
cm.

Procedury w budynku

Portiernia

Położenie portierni

Telefon do portierni

Brak

Pomoc w budynku

Łazienki w budynku

Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z
niepełnosprawnością) – usytuowanie, Na posesji stacji 6 miejsc parkingowych, brak
sposób korzystania, ilość)
wydzielonych dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek gospodarczy (W-6)
Nazwa budynku
Wojsławice 2, 58-230 Niemcza
Adres budynku

Kierownik/dyrektor administracyjny

Ewa Kuczyńska

Telefon

695552441

Opis wejścia do budynku

Bezpośrednio z poziomu terenu.

Opis wnętrza budynku

Budynek z poddaszem.

Procedury w budynku

Parter dostępny bezpośrednio z poziomu terenu, stopnie na
strych.

Portiernia

Brak

Położenie portierni

Telefon do portierni
Pomoc w budynku

Łazienki w budynku
Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z Parking znajduje się w poza terenem zamkniętym, pow. 3 ha.
niepełnosprawnością) – usytuowanie, Przy drodze dojazdowej wydzielonych jest 10 miejsc
sposób korzystania, ilość)
parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Nazwa budynku
Adres budynku

Budynek magazynowy (W-2)
Wojsławice 2, 58-230 Niemcza

Kierownik/dyrektor administracyjny

Ewa Kuczyńska

Telefon

695552441

Opis wejścia do budynku

Bezpośrednio z terenu przez dwoje szerokich podwójnych
drzwi.

Opis wnętrza budynku

Budynek parterowy z wydzieloną częścią gastronomiczną
oraz sceną (wejście ze stopniami).

Procedury w budynku

Portiernia

Brak

Położenie portierni
Telefon do portierni
Pomoc w budynku
Łazienki w budynku
Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak
Dojazd do budynku
Wstęp dla psa przewodnika
Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z Parking znajduje się w poza terenem zamkniętym, pow. 3
niepełnosprawnością) – usytuowanie, ha. Przy drodze dojazdowej wydzielonych jest 10 miejsc
sposób korzystania, ilość)
parkingowych dla osób niepełnosprawnością.

Nazwa budynku
Adres budynku

Budynek (W-4)
Wojsławice 2, 58-230 Niemcza

Kierownik/dyrektor administracyjny

Ewa Kuczyńska

Telefon

695552441

Opis wejścia do budynku

Bezpośrednio z poziomu terenu.

Opis wnętrza budynku

Budynek parterowy z oddzielnymi wejściami do
pomieszczeń socjalnych dla pracowników, otwartej części
służącej jako pomieszczenie gospodarcze oraz
pomieszczenia magazynowe.

Procedury w budynku
Portiernia

Brak

Położenie portierni

Telefon do portierni
Pomoc w budynku

Łazienki w budynku
Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku
Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z Parking znajduje się w poza terenem zamkniętym, pow. 3
niepełnosprawnością) – usytuowanie, ha. Przy drodze dojazdowej wydzielonych jest 10 miejsc
sposób korzystania, ilość)
parkingowych dla osób niepełnosprawnością.

Nazwa budynku

Budynek (W-5)

Wojsławice 2, 58-230 Niemcza
Adres budynku
Kierownik/dyrektor administracyjny

Ewa Kuczyńska

Telefon

695552441

Opis wejścia do budynku

bezpośrednio z terenu

Opis wnętrza budynku

Wejście do piwnicy po schodach zewnętrznych; wejście do
budynku przez ganek. Na parterze po obu stronach od
wejścia znajdują się pomieszczenia socjalne dla
pracowników oraz toaleta; na 1 i 2 piętrze znajdują się
pomieszczenia biurowe z toaletami; wejście na piętra po
schodach.

Procedury w budynku

Bezpośrednie wejście do budynku oraz pomieszczeń
znajdujących się parterze, pomieszczenia na 1 i 2 piętrze
tylko po schodach.

Portiernia

Brak

Położenie portierni

Telefon do portierni
Pomoc w budynku
Łazienki w budynku
Dodatkowe dostosowania w budynku
(pochylnia, platforma, informacje
głosowe, pętle indukcyjne, informacje
alfabetem Braille’a itp.)
Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z Parking znajduje się w poza terenem zamkniętym, pow. 3
niepełnosprawnością) – usytuowanie, ha. Przy drodze dojazdowej wydzielonych jest 10 miejsc
sposób korzystania, ilość)
parkingowych dla osób niepełnosprawnością.

Nazwa budynku

Budynek gospodarczy (W-6)

Wojsławice 2, 58-230 Niemcza
Adres budynku
Kierownik/dyrektor
administracyjny

Ewa Kuczyńska

Telefon

695 552 441

Opis wejścia do budynku

Bezpośrednio z poziomu terenu.

Opis wnętrza budynku

Budynek z poddaszem, na parterze wydzielone
pomieszczenia gospodarcze z węzłem sanitarnym.

Procedury w budynku
Portiernia
Położenie portierni

Parter dostępny bezpośrednio z poziomu terenu, na
strych prowadzą stopnie.
Brak

Telefon do portierni

Pomoc w budynku
Łazienki w budynku
Dodatkowe dostosowania w
budynku (pochylnia, platforma,
informacje głosowe, pętle
indukcyjne, informacje alfabetem
Braille’a itp.)

Brak

Dojazd do budynku

Wstęp dla psa przewodnika

Tak

Dostępność tłumacza języka
migowego na miejscu lub online

Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla
osób z niepełnosprawnością) –
usytuowanie, sposób korzystania,
ilość)

Parking znajduje się w poza terenem zamkniętym,
pow. 3 ha. Przy drodze dojazdowej wydzielonych
jest 10 miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnością.

