
 

 

  Dostępność architektoniczna 

Deklaracja dostępności Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu dla 

obiektów: 

 

▪ Budynek Rektoratu 

▪ Budynek Główny 

▪ Budynek Dydaktyczny 

▪ Hala Sportowo-Dydaktyczna 

▪ Pawilon – Akademix 

▪ Budynek "Stara Willa" 

▪ Biblioteka Główna 

▪ Budynek Pływalni i Hala Gier Sportowych 

▪ Dom Studencki 

▪ Budynek Dydaktyczno-Sportowy 

▪ Budynek Główny 

▪ Budynek Dydaktyczny Fizjoterapii 

▪ Hala Sportowa Beta 

▪ Dom Studencki 

▪ Budynek Domont 

▪ Budynek Kuchni 

▪ Budynek Zaplecza Boisk 

▪ Budynek Recepcji 

▪ Domek Murowany 1 

▪ Domek Murowany 2, 3, 4, 5 

▪ Domek „Brda" 

▪ Budynek Recepcji 

▪ Domek Murowany 

▪ Domek „Brda” 

 

 



 

 

Budynek Rektoratu 

Adres: ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań 

Administrator obiektu: Adam Tadeusz, tel. 515 175 267, e-mail: tadeusz@awf.poznan.pl 

Opis:  

Około 10 m od wejścia głównego do obiektu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób 

z niepełnosprawnościami, od strony wejścia głównego do obiektu. 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada schody wyposażone w poręcze, 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie. 

Wewnątrz budynku: 

▪ znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej stronie, 

▪ znajduje się winda zewnętrzna, którą można dostać się do obiektu i do wszystkich jego poziomów, 

▪ brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami, 

▪ winda znajdująca się w budynku wyposażona jest w komunikaty głosowe i przyciski  

z alfabetem Braille’a. 

Budynek jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Tabliczki 

z pismem Braille’a są przy toaletach. Planowana jest instalacja ekranów multimedialnych prezentujących 

mapę dostępu do pomieszczeń ze wskazaniem dróg dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do obiektu 

można wejść z psem asystującym, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w 

zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: 

Portiernia Budynku Głównego, wejście A (od strony budynku Rektoratu): 61 835 50 07 

 

Budynek Główny 

Adres: ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań 

Administrator obiektu: Sławek Kania, tel. 504 053 650, e-mail: kania@awf.poznan.pl 

Opis:  

Około 10 m od wejścia głównego do obiektu znajdują się jedno miejsce parkingowe dla osób 

z niepełnosprawnościami, od strony wejścia głównego do budynku Rektoratu. 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada schody wyposażone w poręcze, 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie w segmencie B, C, 

▪ posiada drzwi otwierane automatycznie w segmencie A, 

▪ posiada platformę dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu A. 

Wewnątrz budynku: 

▪ znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach, 



 

 

▪ znajduje się winda, która obsługuje wszystkie poziomy obiektu, 

▪ znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, na parterze przy 

portierni, 

▪ winda znajdująca się w segmencie A wyposażona jest w komunikaty głosowe i przyciski z alfabetem 

Braille’a.  

Budynek jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Tabliczki 

z pismem Braille’a są przy toaletach. Planowana jest instalacja ekranów multimedialnych prezentujących 

mapę dostępu do pomieszczeń ze wskazaniem dróg dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W obiekcie 

znajduje się krzesło ewakuacyjne. Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami 

dotyczącymi laboratoriów. Aula obiektu wyposażona jest w pętle indukcyjne. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:  

Portiernia Budynku Głównego, wejście A: 61 835 50 07 

 

Budynek Dydaktyczny 

Adres: ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań 

Administrator obiektu: Adam Tadeusz, tel. 515 175 267, e-mail: tadeusz@awf.poznan.pl 

Opis:  

Około 20 metrów od wejścia głównego do obiektu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób 

z niepełnosprawnościami. Wejście na jednym poziomie, podjazd pod wejście główne. 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada podjazd, 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie. 

Wewnątrz budynku: 

▪ znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach, 

▪ znajdują się dwie windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu, 

▪ znajduje się sześć toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami: po jednej toalecie  

na piętro, 

▪ jedna z dwóch wind znajdujących się w budynku wyposażona jest w komunikaty głosowe  

i przyciski z alfabetem Braille’a. 

Budynek jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Tabliczki 

z pismem Braille’a są przy toaletach. Planowana jest instalacja ekranów multimedialnych prezentujących 

mapę dostępu do pomieszczeń ze wskazaniem dróg dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W obiekcie 

znajdują się krzesła ewakuacyjne oraz ogólnodostępne komputery wyposażone  

w klawiaturę dla osób z niepełnosprawnościami umieszczone na stoliku z regulowaną wysokością.  

Wszystkie sale są na jednym poziomie (podłoga płaska) oprócz sal 023/024, 025/026 i 043/044. Brak 



 

 

możliwości zjazdu na dół pomieszczenia w salach 023/024 i 025/026. Na trzecim piętrze funkcjonuje Biuro 

Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami z wypożyczalnią sprzętu specjalistycznego.  

 

 

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi laboratoriów.  

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: 

Portiernia Budynku Dydaktycznego: 61 835 54 62 

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami: 61 835 52 67 

 

 

 



 

 

Hala Sportowo-Dydaktyczna 

Adres: ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań 

Administrator obiektu: Adam Tadeusz, tel. 515 175 267, e-mail; tadeusz@awf.poznan.pl 

Opis:  

Około 100 m od wejścia głównego do obiektu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada podjazd, 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie. 

Wewnątrz budynku: 

▪ znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej stronie, 

▪ znajduje się winda, która obsługuje wszystkie poziomy i części obiektu, 

▪ znajdują się trzy toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz jedna szatnia dla 

osób z niepełnosprawnościami, 

▪ winda znajdująca się w budynku wyposażona jest w komunikaty głosowe i przyciski z alfabetem 

Braille’a. 

Budynek jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Tabliczki 

z pismem Braille’a są przy toaletach. Planowana jest instalacja ekranów multimedialnych prezentujących 

mapę dostępu do pomieszczeń ze wskazaniem dróg dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do obiektu 

można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi boiska sportowego oraz szatni.  

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:  

Portiernia Hali Sportowo – Dydaktycznej: 61 835 50 04 

 

Pawilon – Akademix 

Adres: ul. Droga Dębińska 7, 61-555 Poznań 

Administrator obiektu: Sławek Kania, tel. 504 053 650, e-mail: kania@awf.poznan.pl 

Opis:  

W pobliżu od wejścia głównego do obiektu brakuje miejsca parkingowego dla osób 

z niepełnosprawnościami (są szerokie miejsca postojowe dostępne dla każdego parkującego). 

Wejście główne do budynku: 

▪ brak schodów, 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie. 

Wewnątrz budynku: 

▪ znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej stronie, 

▪ brak windy, 

▪ brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami. 



 

 

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

Tabliczki z pismem Braille’a będą instalowane w przyszłości. Do obiektu można wejść z psem asystującym, 

zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: 

Portiernia Pawilonu – Akademix`u: 61 835 50 06 

 

Budynek "Stara Willa" 

Adres: ul. Droga Dębińska 7, 61-555 Poznań 

Administrator obiektu: Sławek Kania, tel. 504 053 650, e-mail: kania@awf.poznan.pl 

Opis:  

W pobliżu od wejścia głównego do obiektu brakuje miejsca parkingowego dla osób 

z niepełnosprawnościami (są szerokie miejsca postojowe dostępne dla każdego parkującego). 

Wejście główne do budynku: 

▪ brak schodów, 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie. 

Wewnątrz budynku: 

▪ znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej stronie, 

▪ brak windy, 

▪ brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami.  

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

Tabliczki z pismem Braille’a będą instalowane w przyszłości. Do obiektu można wejść z psem asystującym, 

zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:  

Portiernia Budynku „Stara Willa”: 61 835 50 06 

 

Biblioteka Główna 

Adres: ul. Droga Dębińska 10c, 61-555 Poznań 

Administrator obiektu: Sławek Kania, tel. 504 053 650, e-mail: kania@awf.poznan.pl 

Opis:  

Około 10 m od wejścia głównego do obiektu znajdują się jedno miejsce parkingowe dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada schody wyposażone w poręcze, 

▪ posiada drzwi otwierane automatycznie, 

▪ winda dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na zewnątrz, przy schodach. 

Wewnątrz budynku: 



 

 

▪ znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej stronie, 

▪ znajduje się winda, która obsługuje wszystkie poziomy i części obiektu, 

▪ znajdują się trzy toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami: po jednej na piętro, 

▪ winda znajdująca się w budynku wyposażona jest w komunikaty głosowe i przyciski z alfabetem 

Braille’a. 

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

Tabliczki z pismem Braille’a będą instalowane w przyszłości. Do obiektu można wejść z psem asystującym, 

zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: 

Portiernia Biblioteki Głównej: 61 835 51 75 

 

Budynek Pływalni i Hala Gier Sportowych 

Adres: ul. Droga Dębińska 10c, 61-555 Poznań  

Administrator obiektu: Adam Tadeusz, tel. 515 175 267, e-mail: tadeusz@awf.poznan.pl 

Opis:  

W pobliżu od wejścia głównego do obiektu brakuje wydzielonego miejsca parkingowego dla osób 

z niepełnosprawnościami (są szerokie miejsca postojowe dostępne dla każdego parkującego). 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada schody wyposażone w poręcze, 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie. 

Wewnątrz budynku: 

▪ znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej stronie, 

▪ znajduje się winda, która obsługuje wszystkie poziomy i części obiektu, 

▪ znajduje się jedna toaleta na parterze obiektu przystosowana dla osób  

z niepełnosprawnościami, 

▪ budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

Tabliczki z pismem Braille’a będą instalowane w przyszłości. Do obiektu można wejść z psem 

asystującym, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie  

w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:  

Portiernia Biblioteki Głównej: 61 835 51 75 

 

Dom Studencki 

Adres: ul. Św. Rocha 9, 61-142 Poznań 

Administrator obiektu: Józef Nicikowski, tel. 504 053 663, e-mail: nicikowski@awf.poznan.pl 

Opis:  



 

 

W pobliżu wejścia głównego do obiektu brakuje wydzielonego miejsca parkingowego dla osób 

z niepełnosprawnościami są szerokie miejsca postojowe dostępne dla każdego parkującego). 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada schody wyposażone w poręcze po jednej stronie, 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie i automatycznie. 

Wewnątrz budynku: 

▪ znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej stronie, 

▪ znajduje się winda, która obsługuje wszystkie poziomy i części obiektu (winda nie zjeżdża do piwnicy 

i nie wjeżdża na 11 piętro), 

▪ znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (pokoje gościnne), 

▪ jedna z dwóch wind znajdujących się w budynku wyposażona jest w komunikaty głosowe  

i przyciski z alfabetem Braille’a. 

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

Tabliczki z pismem Braille’a będą instalowane w przyszłości. W obiekcie znajduje się krzesło ewakuacyjne. 

Do obiektu można wejść z psem asystującym, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest 

indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:  

Portiernia Budynku Dydaktyczno-Sportowego: 61 871 29 13 

 

Budynek Dydaktyczno-Sportowy 

Adres: ul. Św. Rocha 9a, 61-142 Poznań 

Administrator obiektu: Sławek Kania, tel. 504 053 650, e-mail: kania@awf.poznan.pl 

Opis:  

Brakuje wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami (są szerokie miejsca 

postojowe dostępne dla każdego parkującego). 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada schody wyposażone w poręcze, 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie. 

Wewnątrz budynku: 

▪ znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach, 

▪ znajduje się winda, która obsługuje wszystkie poziomy i części obiektu  

▪ winda wyposażona jest w komunikaty głosowe i przyciski z alfabetem Braille’a, 

▪ znajdują się trzy toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami: dwie na parterze, jedna 

na pierwszym piętrze, 

▪ jedna z wind znajdujących się w budynku Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób 

z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Tabliczki z pismem Braille’a będą instalowane  



 

 

w przyszłości. Do obiektu można wejść z psem asystującym, zakres dostępu zwierząt asystujących 

ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: 

Portiernia Budynku Dydaktyczno-Sportowego: 61 871 29 13 

 

Budynek Główny 

Adres: ul. Estkowskiego 13, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Administrator obiektu: Justyna Małecka, tel. 95 727 91 32, e-mail: j.malecka@awf-gorzow.edu.pl 

Opis:  

Około 60 m od wejścia głównego do obiektu znajdują się jedno miejsce parkingowe dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie. 

Wewnątrz budynku: 

▪ znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej stronie, 

▪ brak toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, 

▪ brak windy. 

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

Tabliczki z pismem Braille’a będą instalowane w przyszłości. W obiekcie znajdują się krzesła ewakuacyjne. 

Do obiektu można wejść z psem asystującym, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest 

indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:  

Portiernia Budynku Głównego: 95 72 79 100 

 

Budynek Dydaktyczny Fizjoterapii 

Adres: ul. Estkowskiego 13, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Administrator obiektu: Barbara Zdrowowicz, tel. 95 72 79 233, 660 719 619, e-mail: zdrowowicz@awf-

gorzow.edu.pl 

Opis:  

Około 30 m od wejścia głównego do obiektu znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada schody wyposażone w poręcze, 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie, 

▪ posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. 



 

 

Wewnątrz budynku: 

▪ znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach, 

▪ znajduje się winda, która obsługuje wszystkie poziomy i części obiektu, 

▪ winda znajdująca się w budynku wyposażona jest w komunikaty głosowe i przyciski z alfabetem 

Braille’a, 

▪ znajduje się siedem toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami: jedna w piwnicy, 

jedna na parterze, dwie na pierwszym piętrze, dwie na drugim piętrze i jedna na trzecim piętrze. 

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

Tabliczki z pismem Braille’a będą instalowane w przyszłości. W obiekcie znajduje się krzesło ewakuacyjne. 

Do obiektu można wejść z psem asystującym, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest 

indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:  

Portiernia Budynku Dydaktycznego Fizjoterapii: 95 72 79 266 

 

Hala Sportowa Beta 

Adres: ul. Słowiańska 73, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Administrator obiektu: Barbara Zdrowowicz, tel. 95 72 79 233, 660 719 619, e-mail: zdrowowicz@awf-

gorzow.edu.pl 

Opis:  

Około 50 m od wejścia głównego do obiektu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie, 

▪ posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wewnątrz budynku: 

▪ brak toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

Tabliczki z pismem Braille’a będą instalowane w przyszłości. Do obiektu można wejść z psem asystującym, 

zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: 

Portiernia Hali Sportowej Beta: 95 72 79 296 

Dom Studencki 

Adres: ul. Myśliborska 36, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Administrator obiektu: Iwona Grabowska-Trzeciak, tel. 573 337 209, 797 274 196, e-mail: ds@awf-

gorzow.edu.pl, i.grabowska@awf-gorzow.edu.pl 

Opis:  



 

 

Około 70 m od wejścia głównego do obiektu znajduje się parking dla studentów i pracowników, na którym 

nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie, 

▪ posiada schody wyposażone w poręcze po jednej stronie, 

▪ brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Wewnątrz budynku: 

▪ znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej stronie, 

▪ brak toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, 

▪ brak prysznica dla osób z niepełnosprawnościami, 

▪ brak windy schodowej lub platformy schodowej. 

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

Tabliczki z pismem Braille’a będą instalowane w przyszłości. Do obiektu można wejść z psem asystującym, 

zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:  

Portiernia Domu Studenta: 573 337 202 

 

Budynek Domont 

Adres: Chycina 24A, 66-350 Bledzew, woj. lubuskie 

Administrator obiektu: Tomasz Kośmider, tel. 515 175 319, 95 743 55 53, e-mail: 

kosmider@awf.poznan.pl 

Opis:  

Budynek piętrowy, nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada schody wyposażone w poręcze po obu stronach, 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie. 

Wewnątrz budynku: 

▪ znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej stronie, 

▪ brak windy, 

▪ brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. 

▪ brak wydzielonego parkingu dla osób z niepełnosprawnościami. 

▪ brak pokoi oraz toalet dla osób z niepełnosprawnościami. 

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

Do obiektu można wejść z psem asystującym, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest 

indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: 



 

 

Budynek Recepcji: 515 175 319, 95 743 55 53 

 

Budynek Kuchni 

Adres: Chycina 24A, 66-350 Bledzew, woj. lubuskie 

Administrator obiektu: Tomasz Kośmider, tel. 515 175 319, 95 743 55 53, e-mail: 

kosmider@awf.poznan.pl 

Opis:  

Budynek parterowy - nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie, 

▪ przy wejściu występuje bariera architektoniczna w postaci wysokiego progu. 

Wewnątrz budynku: 

▪ brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. 

▪ brak wydzielonego parkingu dla osób z niepełnosprawnościami. 

▪ brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami. 

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.  

Do obiektu można wejść z psem asystującym, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest 

indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:  

Budynek Recepcji: 515 175 319, 95 743 55 53 

 

Budynek Zaplecza Boisk 

Adres: Chycina 24A, 66-350 Bledzew, woj. lubuskie 

Administrator obiektu: Tomasz Kośmider, tel. 515 175 319, 95 743 55 53, e-mail: 

kosmider@awf.poznan.pl 

Opis:  

Budynek piętrowy, całoroczny – częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. 

Na parterze budynku znajdują się dwie toalety z natryskami dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie. 

Wewnątrz budynku: 

▪ posiada schody wyposażone w poręcze po jednej stronie, 

▪ brak windy, 

▪ brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, 

▪ brak wydzielonego parkingu dla osób z niepełnosprawnościami, 

▪ na parterze znajdują się dwie toalety z natryskami przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.  



 

 

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Do 

obiektu można wejść z psem asystującym, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie 

w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:  

Budynek Recepcji: 515 175 319, 95 743 55 53 

 

Budynek Recepcji 

Adres: Chycina 24A, 66-350 Bledzew, woj. lubuskie 

Administrator obiektu: Tomasz Kośmider, tel. 515 175 319, 95 743 55 53, e-mail: 

kosmider@awf.poznan.pl 

Opis:  

Budynek parterowy – nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada schody wyposażone w poręcze po obu stronach, 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie. 

Wewnątrz budynku: 

▪ brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, 

▪ brak wydzielonego parkingu dla osób z niepełnosprawnościami, 

▪ brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami. 

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.  

Do obiektu można wejść z psem asystującym, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest 

indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:  

Budynek Recepcji: 515 175 319, 95 743 55 53 

 

Domek Murowany nr 1 

Adres: Chycina 24A, 66-350 Bledzew, woj. lubuskie 

Administrator obiektu: Tomasz Kośmider, tel. 515 175 319, 95 743 55 53, e-mail: 

kosmider@awf.poznan.pl 

Opis:  

Budynek parterowy, całoroczny - przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada schody wyposażone w poręcze po obu stronach, 

▪ posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie. 

Wewnątrz budynku: 



 

 

▪ pokoje przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, 

▪ toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, 

▪ brak wydzielonego parkingu dla osób z niepełnosprawnościami. 

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.  

Do obiektu można wejść z psem asystującym, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest 

indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:  

Budynek Recepcji: 515 175 319, 95 743 55 53 

 

Domek Murowany nr 2,3, 4, 5 

Adres: Chycina 24A, 66-350 Bledzew, woj. lubuskie 

Administrator obiektu: Tomasz Kośmider, tel. 515 175 319, 95 743 55 53, e-mail: 

kosmider@awf.poznan.pl 

Opis:  

Budynki parterowe, całoroczne - nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada schody bez poręczy, 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie. 

Wewnątrz budynku: 

▪ brak pokoi oraz toalet dla osób z niepełnosprawnościami. 

▪ brak wydzielonego parkingu dla osób z niepełnosprawnościami, 

Budynki nie są wyposażone w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.  

Do obiektów można wejść z psem asystującym, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest 

indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:  

Budynek Recepcji: 515 175 319, 95 743 55 53 

 

Domek „Brda" 

Adres: Chycina 24A, 66-350 Bledzew, woj. lubuskie 

Administrator obiektu: Tomasz Kośmider, tel. 515 175 319, 95 743 55 53, e-mail: 

kosmider@awf.poznan.pl 

Opis: 

Budynek piętrowy, sezonowy - nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada schody wyposażone w poręcze po obu stronach, 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie. 



 

 

Wewnątrz budynku: 

▪ brak windy, 

▪ brak pokoi oraz toalet dla osób z niepełnosprawnościami, 

▪ brak wydzielonego parkingu dla osób z niepełnosprawnościami. 

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.  

Do obiektu można wejść z psem asystującym, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest 

indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:  

Budynek Recepcji: 515 175 319, 95 743 55 53 

 

Budynek Recepcji 

Adres: ul. Wojska Polskiego 26, 78-111 Ustronie Morskie 

Administrator obiektu: Sławek Kania, tel. 504 053 650, e-mail: kania@awf.poznan.pl 

Opis:  

Około 10 m od wejścia głównego do obiektu istnieje możliwość zaparkowania pojazdu przez osobę  

z niepełnosprawnościami. 

Wejście główne do budynku: 

▪ nie posiada schodów (budynek parterowy, bez stopnia), 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie. 

Wewnątrz budynku: 

▪ jeden poziom. 

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

Tabliczki z pismem Braille’a będą instalowane w przyszłości. Do obiektu można wejść z psem asystującym, 

zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: 

Portiernia Budynku Recepcji: Sławek Kania, tel. 504 053 650, e-mail: kania@awf.poznan.pl 

 

Domek Murowany 

Adres: ul. Wojska Polskiego 26, 78-111 Ustronie Morskie 

Administrator obiektu: Sławek Kania, tel. 504 053 650, e-mail: kania@awf.poznan.pl 

Opis:  

Około 10 m od wejścia głównego do obiektu istnieje możliwość zaparkowania pojazdu przez osobę  

z niepełnosprawnościami. 

Wejście główne do budynku: 

▪ nie posiada schodów (budynek parterowy, ze stopniem o wysokości 20 cm), 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie. 



 

 

Wewnątrz budynku: 

▪ znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej stronie, 

▪ budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

Tabliczki z pismem Braille’a będą instalowane w przyszłości. Do obiektu można wejść z psem asystującym, 

zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: 

Portiernia Budynku Recepcji: Sławek Kania, tel. 504 053 650, e-mail: kania@awf.poznan.pl 

 

Domek „Brda" 

Adres: ul. Wojska Polskiego 26, 78-111 Ustronie Morskie 

Administrator obiektu: Sławek Kania, tel. 504 053 650, e-mail: kania@awf.poznan.pl 

Opis:  

Około 10 m od wejścia głównego do obiektu istnieje możliwość zaparkowania pojazdu przez osobę  

z niepełnosprawnościami. 

Wejście główne do budynku: 

▪ posiada schody wyposażone w poręcze z jednej strony, 

▪ posiada drzwi otwierane ręcznie. 

Wewnątrz budynku: 

▪ znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej stronie, 

▪ budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

Tabliczki z pismem Braille’a będą instalowane w przyszłości. Do obiektu można wejść z psem asystującym, 

zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczenia. 

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: 

Portiernia Budynku Recepcji: Sławek Kania, tel. 504 053 650, e-mail: kania@awf.poznan.pl 


