
OGÓLNE DOSTOSOWANIE WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA DOSTOSOWANA TOALETA KOMUNIKACJA POZIOMA KOMUNIKACJA PIONOWA

Tak
Podjazd z poręczami,z przodu budynku przy 

głównym wejściu
Tak Tak - na każdym piętrze Brak różnicy poziomów

Winda umożliwia dostęp do każdego 

piętra w budynku.

Tak
Winda zewnętrzna przy bocznym wejściu do 

budynku
Tak Tak - na każdym piętrze

Występuje różnica poziomu na parterze - brak dostępu do 

portierni dla osób z problemami ruchowymi, 

korzystającymi z windy przy wejściu bocznym.

Winda umożliwia dostęp do każdego 

piętra w budynku.

Tak Podjazd po prawej stronie od głównego wejścia Tak Tak Brak różnicy poziomów 
Winda umożliwia dostęp do każdego 

piętra w budynku.

Częściowo Podjazd z poręczami od strony kampusu Tak Tak
Występuje różnica poziomów bez dostosowań dla osób z 

problemami ruchowymi.

Częściowo

Winda z lewej strony budynku wyposażona w 

dzwonek przywołujący osobę uprawnioną do 

uruchomienia windy.

Tak Nie

Występuje różnica poziomu na parterze oraz pierwszym 

piętrze bez dostosowań dla osób z problemami 

ruchowymi.

Winda umożliwia dostęp do głównych 

pięter w budynku. Nie umożliwia dostępu 

do półpięter.

Tak
Główne wejście bez utrudnień. Do wejścia prowadzą 

strome podjazdy z dwóch stron budnku z poręczami.
Tak Tak - na każdym piętrze Brak różnic poziomów.

Winda umożliwia dostęp do każdego 

piętra w budynku.

Tak
Wejście boczne z lewej stronu budynku bez 

utrudnień prowadzące bezpośrednio do windy
Tak Tak

Występują różnice poziomów bez dostosowań dla osób z 

problemami ruchowymi.

Winda umożliwia dostęp do każdego 

piętra w budynku.

Tak
Główne wejście bez utrudnień. Do wejścia prowadzą 

strome podjazdy z dwóch stron budnku z poręczami.
Tak Tak - na każdym piętrze Brak różnicy poziomów

Winda umożliwia dostęp do każdego 

piętra w budynku.

Nie Brak dostosowania Ne Nie Występują różnice poziomów bez dostosowań. Brak dostępu do pięter w budynku.

Brak windy uniemożliwia komunikację 

pionową dla osób z problemami 

ruchowymi.

Brak dostosowanych pokoi oraz łazienek.

Brak dostosowanych pokoi oraz łazienek.

Brak dostosowanych pokoi oraz łazienek.

Dostosowane moduły mieszkaniowe na pierwszym 

piętrze. Dostosowane łazienki do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Pokoje 2-osobowe. 

Brak różnic poziomów.
Winda umożliwia dostęp do każdego 

piętra w budynku.

Akademiki

Collegium Maius                                              

Plac Kopernika 11A

Collegium Minus                                             

Plac Kopernika 11

WYDZIAŁ / ADRES BUDYNKU

Dostępność budynków Uniwersytetu Opolskiego 

Collegium Pedagogicum                               

ul.Józefa Czaplaka 2A

Collegium Iuridicum                                          

ul. Katowicka 87

Collegium Civitas                                            

ul. Katowicka 89 

ul.Oleska 48

Wydział Ekonomiczny                                    

ul.Ozimska 46

Katedra Biotechnologii i Biologii 

Molekularej                               

ul.Kardynała Bolesława Kominka 6a

Podjazd bez poręczy przy tylnym wejściu do budynku

Tak

Nie

Podjazd z poręczami przy tylnym wejściu Tak

Winda zewnętrzna wyposażona w dzwonek 

przywołjuący osobę upoważnioną do uruchomienia 

windy

Nie

Brak różnic poziomów.
Winda umożliwia dostęp do każdego 

piętra w budynku.

Występują różnice poziomów bez dostosowań. Brak dostępu do pięter w budynku.

Tak - na parterze

Tak - w każdym mieszkalnym 

module

Nie
Wejście główne po schodach - bez dostosowań dla 

osób z problemami ruchowymi.
Nie Nie

Tak

Różnica poziomu w korytarzu prowadzącym do tylnego 

wyjścia bez dostosowań dla osób z problemami ruchowymi

Winda umożliwia dostęp do każdego 

piętra w budynku.

Tak

Instytut Historii                                               

ul.Strzelców Bytomskich 2

Tak

Częściowo

Winda schodowa za drzwiami wejściowymi.

Krótki podjazd bez poręczy

Studenckie Centrum Kultury  ul.Katowicka 

95

Winda schodowa - umożliwia dostęp do 

każdego piętra w budynku.

Instytut Sztuki                                                  

ul.Wrocławska 4

Tak Podjazd z przodu budynku przy głównym wejściu Tak Tak - na każdym piętrze

Wydział Teologiczny                                     

ul.Wojciecha Drzymały 1A

Tak - schodowa

Tak Brak różnicy poziomów.
Winda umożliwia dostęp do każdego 

piętra w budynku.

Nie
Występują różnice poziomów - winda schodowa umożliwia 

dostanie się na każdy z nich

D.S. Mrowisko                                                   

ul.Katowicka 89

ul.Romana Dmowskiego 7

Plac Staszica 1

Nie

Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi 

ul.Oleska 22

D.S. Niechcic                                                      

ul.Katowicka 87B

D.S. Kmicic                                                          

ul.Grunwaldzka 31

D.S. Spójnik                                                        

ul.Katowicka 91-93
Nie

Częściowo

Brak windy uniemożliwia komunikację 

pionową dla osób z problemami 

ruchowymi.

Występują różnice poziomów 
Winda umożliwia dostęp do każdego 

piętra w budynku.
Podjazd z tyłu budynku z poręczami

Nie

Tak

Nie

Tak - na każdym piętrze


