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Budynek Administracji Centralnej – Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20 

Element oceny 

 
Osoby z dysfunkcją narządu  

ruchu - niechodzące  

Osoby z dysfunkcją narządu  ruchu - 

chodzące 

Osoby z dysfunkcją narządu  

wzroku 

Działania dostosowawcze, 

które wydział zamierza 

podjąć 

Opis budynku: budynek posiada trzy klatki wejściowe – A, B i C. Klatka A - 6 kondygnacyjna, klatka B - 7 kondygnacyjna, klatka C - 5 kondygnacyjna. 
                          Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską. 

 
1. Ogrodzenia 

 

Brama i furtka w ogrodzeniu terenu wewnętrznego przy ul. Noakowskiego 18/20 nie stanowi bariery dla osób 
niepełnosprawnych w dostaniu się na teren. Brama jest przez cały dzień otwarta, furtka jest wmontowana w 
skrzydło bramy. W porze wieczornej i nocnej można skorzystać z dzwonka przy bramie (włącznik na wysokości 

123 cm).  

 

2. Miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych, z 

których korzystają 

wyłącznie osoby 

niepełnosprawne. 

Przy ul. Noakowskiego w przy budynku AC są dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych 
(odpowiednio oznakowane).  

 

3. Dojścia, wejścia i dojazdy • utrudniony dostęp do 
budynku, 

• we wszystkich klatkach 
minimalna szerokość jednego 
skrzydła w drzwiach 
dwuskrzydłowych jest 

mniejsza niż 90 cm. 

dojścia do budynku są utwardzone, nie ma przeszkód dla niepełnosprawnych, 
nachylenie podłużne i poprzeczne jest prawidłowe. 

 

 

4. Schody zewnętrzne Klatka A - przed wejściem do 
budynku są usytuowane dwa 
stopnie uniemożliwiające 
dostanie się osobie poruszającej 
się na wózku inwalidzkim do 
środka budynku. 

Klatka B - przed wejściem do 
budynku jest usytuowany jeden 
stopień uniemożliwiający 
dostanie się osobie poruszającej 
się na wózku inwalidzkim do 
środka budynku. 

Klatka C – brak schodów. 
 

Osoba z dysfunkcją narządu ruchu - chodząca, z dysfunkcją narządu wzroku 
napotka na następujące trudności w klatkach A i B: 
▪ powierzchnia krawędzie stopni nie są zabezpieczone przed poślizgiem, 
▪ brak balustrad umożliwiających lewo- prawostronne ich użytkowanie.  
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5. Schody wewnętrzne  Osoba z dysfunkcją narządu ruchu, 
chodząca napotka następujące trudności:  

▪ balustrady nie wystają 30 cm poza 
początek i koniec schodów, nie są 
zakończone w sposób zapewniający 
bezpieczne  ich użytkowanie.  

▪ Klatka A – poręcze znajdują się tylko po 
jednej stronie schodów, 

▪ Klatki B i C – po wejściu do budynku są 
cztery stopnie schodów bez poręczy. 
Dalsza część schodów posiada poręcze, 
ale tylko po jednej stronie. 
 

Na stopniach schodów w 
klatkach A i B zastosowano 

taśmy antypoślizgowe. 
W klatce C stopnie posiadają 
zabezpieczenie antypoślizgowe. 
Osoba z dysfunkcją narządu 
wzroku napotka następujące 
trudności:  

▪ powierzchnie spoczników 
schodów nie są wykończone 
wyróżniającym się odcieniem, 
barwą bądź fakturą w pasie, 
co najmniej 30 cm od 
krawędzi rozpoczynającej i 

kończącej bieg schodów. 
▪ nie zastosowano 

kontrastowego oznaczenia 
krawędzi każdego ze stopni. 

▪ nie oznaczono pierwszego i 
ostatniego stopnia w biegu. 

 

6. Pochylnie W budynkach brak jest  pochylni.  

7. Windy (dźwigi osobowe) • Utrudniony dostęp do windy: 
- w klatce A trzeba pokonać 
dwa stopnie schodów 
zewnętrznych i dziesięć stopni 
schodów wewnętrznych, 

- w klatce B trzeba pokonać 
jeden stopień schodów 
zewnętrznych i cztery stopnie 
schodów wewnętrznych, 
- w klatce C trzeba pokonać 
cztery stopnie schodów 

wewnętrznych. 

• Dźwigi osobowe nie spełniają 
wymagań prawa w zakresie: 

• drzwi wejściowe do 
kabiny wynoszą mniej niż 
0,9 m 

• wielkość kabiny – nie 
odpowiada wymogom.  

 

Jest możliwość skorzystania z windy od I p 
w każdej klatce (w klatce B od półpiętra).  

• Możliwość skorzystania z 
windy począwszy od I p. w 
każdej klatce (w klatce B od 
półpiętra). 

• Przyciski i wyłączniki tablicy 
przyzywowej nie posiadają 
dodatkowych oznakowań dla 
osób niewidomych, 

• Kabina nie jest wyposażona 
w system informacji 
głosowej. 

.  
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8. Pomieszczenia higieniczno-

sanitarne 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarnych nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
 

 

9. Przedsionki, wiatrołapy Brak przedsionków i wiatrołapów.  

10. Pomieszczenia, korytarze Narożniki i zakręty korytarzy nie posiadają ograniczników ani odboi w dolnej krawędzi ściany.  


