
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA - Plan na lata 2022-2025

Nazwa jednostki ADRES budynku/ów

(wpisujemy każdy budynek 

oddzielnie)

Plan w zakresie:

zapewnienia wolnych od barier poziomych 

i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

budynków 1 (opis pod tabelą)

Plan w zakresie:

instalacji urządzeń lub 

zastosowania środków 

technicznych i rozwiązań 

architektonicznych 

w budynku, które 

umożliwiają dostęp do 

wszystkich pomieszczeń, 

z wyłączeniem 

pomieszczeń 

technicznych 2 (opis pod 

tabelą)

Plan w zakresie:

zapewnienienia informacji 

na temat rozkładu 

pomieszczeń w budynku, co 

najmniej w sposób wizualny 

i dotykowy lub głosowy 3 

(opis pod tabelą)

Plan w zakresie:

zapewnienienia 

możliwości ewakuacji 

lub uratowania osób ze 

szczególnymi 

potrzebami w inny 

sposób 4 (opis pod 

tabelą)

Rektorat 1 ul.Narutowicza 68 1.Zmiana drzwi wejściowych do budynku od 

strony parkingu (drzwi dostoowane dla osób na 

wózku).                                    2. Drzwi wejściowe 

oraz windy zostaną oznaczone kontrastowo 

zgodnie z wymogami.                                                                                      

3.W windzie - oznaczenie alfabetem Braille’a i 

wypukłe numery pięter przycisków                                                                     

4. Dodatkowa lada recepcyjna na półpiętrze do 

wysokości max. 80 cm i (dla osób poruszających 

się na wózkach)                                                                                              

5. Ułożenie faktury na schodach jak na rys. z boku                          

1. Zakup krzesła 

ewakuacyjnego do 

transportu osób z pięter 

na parter w przypadku 

ewakuacji i zatrzymania 

windy.

2. Wyposażenie budynku 

w oznaczenia podłogowe. 

3. Wyposażenie budynku 

w tabliczki informujące o 

możliwości wejścia do 

obiektu z psem 

asystującym.

1. Zakup tyflomapy budynku 

2.Oznakowanie kodami QR 

tabliczek przydrzwiowych 

1. opracowanie planu 

ewakuacji

2. zakup urządzeń 

wspierajacych (materace 

ewakuacyjne)   

3. Walizkowe siedzisko 

do transportu osób z 

pięter na parter w 

przypadku ewakuacji 
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Rektorat 2 ul.Uniwersytecka 3 1. Drzwi wejściowe oraz windy zostaną oznaczone 

kontrastowo zgodnie z wymogami. 

2. W windzie i w panelu wejściowym do budynku  - 

oznaczenie alfabetem Braille’a i wypukłe numery 

pięter przycisków. 

3. Panel dzwonka wejściowego - oznaczony  

Braille’am

4. Ułożenie faktury na schodach jak na rys. z boku

1. zakup tyflomapy budynku                                                              

2.Oznakowanie kodami QR 

tabliczek przydrzwiowych 

1. opracowanie planu 

ewakuacji

2. zakup urządzeń 

wspierajacych (materace 

ewakuacyjne)

3. Walizkowe siedzisko 

do transportu osób z 

pięter na parter w 

przypadku ewakuacji        

Wydział Chemii Ul. Tamka 12 1. Oznakowanie drzwi weściowych kontrastowo 

zgodnie  z wymaganiami projektowania budynków 

dla osó z niepełnosprawnością

budynki dostępne 1. zakup tyflomapy budynku 1. zakup urzadzeń 

wspierających- krzesła 

ewakuacyjne, materace 

ewakuacyjne

Wydział Chemii ul. Pomorska 163/165 1. Oznakowanie drzwi weściowych kontrastowo 

zgodnie  z wymaganiami projektowania budynków 

dla osó z niepełnosprawnością

budynki  nr B i nr C - 

dostępne

1.zakup tyflomapy budynku 1. zakup urzadzeń 

wspierających- krzesła 

ewakuacyjne, materace 

ewakuacyjne

2. Montaż platformy schodowej w budynku 

dwukondygnacyjny nr A

3.Podjazd do budynku jednokondygnacyjnego nr 

D

Wydział Matematyki i 

Informatyki

ul.Banacha 22 1.Szklane drzwi wejściowe zostaną oznaczone 

kontrastowo zgodnie z wymogami projektowania 

budynków dla osób z niepełnosprawnościami

dostosowane w przygotowywaniu 1.opracowanie planu 

ewakuacji

Wydział Filologiczny ul. Pomorska 171/173, Łódź 1. kontrastowe oznaczenie drzwi wejściowych 

zgodnie z wymaganiami projektowania budynków 

dla osób z niepełnosprawnościami (dodatkowe 

oklejenie taśmą)  2. malowanie ościeżnic drzwi sal 

na kolor kontrastujący z kolorem ścian

dostosowane 1. zakup tyflomapy budynku                                

2. zakup tabliczek 

brajlowskich do oznaczenia 

sal

1. zakup urządzeń 

wspierających                     

(w najbardziej 

optymalnej wersji: 5 

jezdnych krzeseł 

ewakuacyjnych)                    

2. dostosowanie planu 

ewakuacji 
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Wydział Studiów 

Międzynarodowych i 

Politologicznych

1. opracowanie planu 

ewakuacji                     

2. zakup urządzeń 

wspierajacych (materace 

ewakuacyjne i wózki do 

ewakuacji)

1. opracowanie planu 

ewakuacji                     

2. zakup urządzeń 

wspierajacych (materace 

ewakuacyjne)

1. opracowanie planu 

ewakuacji                     

2. zakup urządzeń 

wspierajacych (materace 

ewakuacyjne)

Lindleya 5a 1. wykonanie pasa ostrzegawczego wokół 

głównego wejścia i w odległości 50 cm przed i za 

drzwiam                2. obniżenie lady recepcji do 

wysokości max. 80 cm i wykonanie wnęki (dla 

osób poruszających się na wózkach), 

zamontowanie zegara z wyświetlaczem 

elektronicznym                                                                                     

3. szklane drzwi wejściowe zostaną oznaczone 

kontrastowo zgodnie z wymaganiami 

projektowania budynków dla osób z 

niepełnosprawnościami 

dostosowane 1. zakup tyflomapy budynku 1. opracowanie planu 

ewakuacji                     

Wydział Nauk 

Geograficznych

ul. Kopcińskiego 31 1.  drzwi wejściowe zostaną oznaczone 

kontrastowo zgodnie z wymaganiami 

projektowania budynków dla osób z 

niepełnosprawnościami                                   2.  

Zakup wózka  ewakuacyjnego                                                

dostosowane 1. zakup tyflomapy budynku 1. opracowanie planu 

ewakuacji                      

2. zakup urządzeń 

wspierajacych (materace 

ewakuacyjne)

ul. Narutowicza 59a 1. wykonanie pasa ostrzegawczego wokół 

głównego wejścia i w odległości 50 cm przed i za 

drzwiam        2. obniżenie lady recepcji do 

wysokości max. 80 cm i wykonanie wnęki (dla 

osób poruszających się na wózkach), 

zamontowanie zegara z wyświetlaczem 

elektronicznym

dostosowane 1. zakup tyflomapy budynku 

ul. Składowa 43 1. wykonanie pasa ostrzegawczego wokół 

głównego wejścia i w odległości 50 cm przed i za 

drzwiam                 2. szklane drzwi wejściowe 

zostaną oznaczone kontrastowo zgodnie z 

wymaganiami projektowania budynków dla osób z 

niepełnosprawnościami                                                                            

dostosowane 1. zakup tyflomapy budynku

dostosowane 1. zakup tyflomapy budynkuul. Lindleya 3 (parter i I piętro) 1. obniżenie lady recepcji do wysokości max. 80 

cm i wykonanie wnęki (dla osób poruszających się 

na wózkach)                                                                                             

2. szklane drzwi wejściowe zostaną oznaczone 

kontrastowo zgodnie z wymaganiami 

projektowania budynków dla osób z 

3



DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA - Plan na lata 2022-2025

ul. Narutowicza 88 1. drzwi wejściowe zostaną oznaczone 

kontrastowo zgodnie z wymaganiami 

projektowania budynków dla osób z 

niepełnosprawnościami                                                       

2. obniżenie lady w dziekanacie do wysokości 

max. 80 cm (dla osób poruszających się na 

wózkach)            3.  zakup wózka ewakuacyjnego

dostosowane 1. zakup tyflomapy budynku 1. opracowanie planu 

ewakuacji                      

2. zakup urządzeń 

wspierajacych (materace 

ewakuacyjne)

Wydział Prawa i 

Administracji

ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź 1. modyfikacja wysokości blatu w Dziale Obsługi 

Studenta, umożliwiająca załatwienie spraw 

osobom ze szczególnymi potrzebami, w 

szczególności poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, osobom niskorosłym                                                                                       

2. zorganizowanie stanowiska do obsługi osób ze 

szczególnymi potrzebami (zwłaszcza 

poruszających się na wózku inwalidzkim i 

niskorosłych) w portiernii budynku WPiA

dostosowane 1. rozwój systemu 

nawizgacyjno-

inofrmacyjnego TOTUPoint w 

budynku WPiA - instalacja  

punktów na wszystkich 

kondygnacjach budynku 

WPiA.

1. uzupełnienie planu 

ewakuacji budynku 

WPiA o procedury 

dotyczące osób ze 

szczególnymi 

potrzebami. 

Wydział Filozoficzno-

Historyczny

Wydział Nauk o 

Wychowaniu

ul. Pomorska 46/48 1. Obniżenie lady dziekanatów oraz portierni do 

wysokosci 80 cm.  2. Wymiana i dostosowania 

drzwi wejściowych głownych do budynku.

1. Opracowanie planów 

ewakuacji

Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny

Budynek A ul. Rewolucji 1905r. 41/43 1. Obniżenie części lady meblowej w w portierni 1. Dostosowanie 

powierzchni do 

manewrowania wózkami 

dla osób z 

niepełnosprawnościami 

przy istniejącej platformie 

schodowej na parterze

1. Zakup tyflomapy - 

lokalizacja wejście główne, 

montaż systemu nawigacji 

dla osób niewidomych

1. Opracowanie planu 

ewakuacji budynków 

Wydziału z 

uwzględnieniem osób z 

niepelnośprawnosciami, 

zakup maty 

ewakuacyjnej , montaż 

systemu alarmowego 

dżwiękowo-wizualnego 

przy portierni.
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Budynek B ul. P.O.W. 3/5 1. Opracowanie planu 

ewakuacji budynków 

Wydziału.

Budynek C ul. Rewolucji 1905r. 41/43 1.Dostosowanie wyposażenia w toalecie dla osób 

z niepełnosprawnościami.

1. Opracowanie planu 

ewakuacji budynków 

Wydziału z 

uwzglednieniem osób z 

niepelnośprawnościami; 

montaż systemu 

alarmowego dżwiękowo-

wizualnego w toalecie 

dla osob z 

niepełnosprawnościami.

Budnek D ul. P.O.W. 3/5 1. Likwidacja bariery architektonicznej w dostępie 

do pomieszczeń  III p. "ring"; obniżenie lad 

meblowych w pokojach Centrum Obsługi 

Studenta.

1. Montaż platformy 

schodowej na III p. na 

"ring".

1. Zakup tyflomapy - 

lokalizacja wejście główne, 

montaż systemu nawigacji 

dla osób niewidomych, 

montaż systemu alarmowego 

w toalecie dla osób z 

niepełnosprawnościami.

1.Opracowanie planu 

ewakuacji budynków 

Wydziału z 

uwzględnieniem osób z 

niepełnosprawnościami, 

zakup maty 

ewakuacyjnej,montaż 

systemu alarmowego 

dżwiękowo-wizualnego 

przy portierni.
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Budynek aula ul. Rewolucji 1905r. 39 1. Dostosowanie wyposażenia w toaletach dla 

osób z niepełnosprawnościami.

1.Montaż systemu 

alarmowego w toalecie dla 

osób z 

niepełnosprawnościami.

1.pracowanie planu 

ewakuacji budynków 

Wydziału z 

uwzględnieniem osób z 

niepełnośsrawnościami, 

montaż systemu 

alarmowego dżwiękowo-

wizualnegow toaletach 

dla osób z 

niepłnosprawnościami

Budynek T ul. Rewolucji 1905r. 39 1. Zakup tyflomapy - 

lokalizacja wejście główne, 

montaż systemu nawigacji 

dla osób niewidomych, 

montaż systemu alarmowego 

w toalecie dla osób z 

niepełnosprawnościami.

1. opracowanie planu 

ewakuacji budynków 

Wydziału z 

uwzglednieniem osób z 

niepełnosprawnościami; 

zakup maty 

ewakuacyjnej, montaż 

systemu alarmowego 

dżwiękowo-wizualnego 

przy portierni

Budynek E ul. Rewolucji 1905r. 37/39 1. Obniżenie części lady meblowej w czytelni 

biblioteki; dostosowanie wyposażenia w toalecie 

dla osób z niepełnosprawnościami.

1.Zakup tyflomapy - 

lokalizacja wejście główne, 

montaż systemu nawigacji 

dla osób niewidomych, 

montaż systemu alarmowego 

w toalecie dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

1.Opracowanie planu 

ewakuacji budynków 

Wydziału z 

uwzględnieniem osób z 

niepełnosprawnościami; 

zakup maty 

ewakuacyjnej; montaż 

systemu alarmowego 

dżwiękowo-wizualnego 

przy portierni.
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Budynek F ul. Rewolucji 1905r. 37/39 1. Opracowanie planu 

ewakuacji budynków 

Wydziału z 

uwzględnieniem osób z 

niepełnosprawnościami.

Wydział Zarządzania ul. Matejki 22/26 Łódź 1. Drzwi wejściowe oraz windy (3 urządzenia) 

zostaną oznaczone kontrastowo zgodnie z 

wymogami.

dostosowane 1. Zakup tyflomap 1. Zakup urządzeń 

wspierajacych (krzesła 

ewakuacyjne - 2 szt.

Wydział Fizyki i 

Informatyki Stosowanej

Pomorska 149/153 1. szklane drzwi wejściowe zostaną oznaczone 

kontrastowo zgodnie z wymaganiami 

projektowania budynków dla osób z 

niepełnosprawnościami                                                      

2. obniżenie progu na parkingu od strony miejsc 

parkingowych wyznaczonych dla osób z 

niepełnosprawnościami 

dostosowane 1. Zakup tyflomapy budynku 1. Zakup urządzeń 

wspierających (krzesła 

ewakuacyjne)

Wydział Biologii i Ochrony 

Środowiska

1. Opracowanie planu 

ewakuacji.                    

2. Zakup materaca 

ewakuacyjnego.

1. Opracowanie planu 

ewakuacji.                    

2. Zakup materaca 

ewakuacyjnego.

1. Opracowanie planu 

ewakuacji.                    

2. Zakup materaca 

ewakuacyjnego.

1. Opracowanie planu 

ewakuacji.                    

2. Zakup materaca 

ewakuacyjnego.

Budynek A ul. Banacha 12/16 1. szklane drzwi wejściowe zostaną oznaczone 

kontrastowo zgodnie z wymaganiami 

projektowania budynków dla osób z 

niepełnosprawnościami                                                    

1. Infomat w holu 

wejściowym. 2. 

Walizkowe siedzisko do 

transportu osoby z piętra 

1. Tyflomapa budynku

Budynek B ul. Banacha 1/3 1. szklane drzwi wejściowe zostaną oznaczone 

kontrastowo zgodnie z wymaganiami 

projektowania budynków dla osób z 

niepełnosprawnościami                                                       

1.Infomat w holu 

wejściowym oraz 

walizkowe siedzisko do 

transportu osoby z 

1. Tyflomapa budynku

Budynek C ul. Banacha 12/16 1. szklane drzwi wejściowe zostaną oznaczone 

kontrastowo zgodnie z wymaganiami 

projektowania budynków dla osób z 

niepełnosprawnościami                                                  

1. Infomat w holu 

wejściowym oraz 

walizkowe siedzisko do 

transportu osoby z piętra 

1. Tyflomapa budynku

Terenowa Stacja Przyrodnicza,ul. 

Wojciechowskiego 14, Spała

1. Wymalowanie dodatkowego miejsca 

parkingowego.

1. Instalacja 

przywoławcza w WC dla 

osób z 

niepełnosprawnościami

1. Tyflomapa budynku
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Budynek D ul. Pomorska 141/143 1. szklane drzwi wejściowe zostaną oznaczone 

kontrastowo zgodnie z wymaganiami 

projektowania budynków dla osób z 

niepełnosprawnościami                                                  

2. obniżenie lady recepcji do wysokości max. 80 

cm i wykonanie wnęki (dla osób poruszających się 

na wózkach) - do uzgodnienia z DIR

1. Infomat w holu 

wejściowym, instalacja 

przywoławcza w WC dla 

osób z 

niepełnosprawnościami

1. Tyflomapa budynku 1. Opracowanie planu 

ewakuacji.

1. Opracowanie planu 

ewakuacji.                    

2. Zakup materaca 

ewakuacyjnego.

Muzeum Przyrodnicze 1. Walizkowe siedzisko do 

transportu osób z piętra 

na parter w przypadku 

ewakuacji

1. Tyflomapa budynku 1. Opracowanie planu 

ewakuacji. 2. zakup 

materaca 

ewakuacyjnego                  

Filia Tomaszów 

Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97-200 

Tomaszów Mazowiecki

1. szklane drzwi wejściowe zostaną oznaczone 

kontrastowo zgodnie z wymaganiami 

projektowania budynków dla osób z 

niepełnosprawnościami                                                        

2. obniżenie lady recepcji do wysokości max. 80 

cm i wykonanie wnęki (dla osób poruszających się 

na wózkach) - do uzgodnienia z DIR

1. Instalacja 

przywoławcza w WC dla 

osób z 

niepełnosprawnościami

1.Zakup tyflomapy budynku 1. opracowanie planu 

ewakuacji                      

2. zakup urządzeń 

wspierajacych (materace 

ewakuacyjne) 

II Dom Studencki ul. Lumumby 16/18 Łódź 1. montaż przycisku w celu automatycznego  

otwierania się  drzwi  wejściowych i witrołapu, 2.  

wykonanie projektu budowy toalet 

przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, 3.  

oznaczenie przegród szklanych taśmą, 4. 

oznaczenie zmiany wysokości podłoża (progi, 

schody) ostrzegawczym, kontrastowym kolorem.

1. zainstalowania 

urządzenia 

pozwalającego dostać się 

na parter osobie 

poruszającej się na wózku 

- pochylnie

1. zakup tyflomapy budynku, 1. zakup urządzeń 

wspierajacych ( krzesło 

ewakuacyjne)                                                            

2. opracowanie planu 

ewakuacji.

Budynek E - Dziekanat 1. szklane drzwi wejściowe zostaną oznaczone 

kontrastowo zgodnie z wymaganiami 

projektowania budynków dla osób z 

niepełnosprawnościami  

1. Instalacja 

przywoławcza w WC dla 

osób z 

niepełnosprawnościami

1. Tyflomapa budynku
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III Dom Studencki Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 1 

Łódź

1. montaż przycisku w celu automatycznego  

otwierania się  drzwi  wejściowych i witrołapu, 2.  

wykonanie projektu budowy toalet 

przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, 3.  

oznaczenie przegród szklanych taśmą, 4. 

oznaczenie zmiany wysokości podłoża (progi, 

schody) ostrzegawczym, kontrastowym kolorem.

1. zainstalowania 

urządzenia 

pozwalającego dostać się 

na parter osobie 

poruszającej się na wózku 

- pochylnie

1. zakup tyflomapy budynku 1. zakup urządzeń 

wspierajacych ( krzesło 

ewakuacyjne)                                                           

2. opracowanie planu 

ewakuacji

V Dom Studencki ul. Strajku Łódzkich Studentów 

w 1981 r. 5 Łódź

1. montaż przycisku w celu automatycznego  

otwierania się  drzwi  wejściowych i witrołapu, 2.  

oznaczenie przegród szklanych taśmą, 3. 

oznaczenie zmiany wysokości podłoża (progi, 

schody) ostrzegawczym, kontrastowym kolorem.

  1. zakup tyflomapy budynku 1. zakup urządzeń 

wspierajacych ( krzesło 

ewakuacyjne) 2. 

opracowanie planu 

ewakuacji 3. monaż 

świetlnej listwy 

przypodłogowej  

VII Dom Studencki ul. Strajku Łódzkich Studentów w 

1981 r. 3 Łódź

1. montaż przycisku w celu automatycznego  

otwierania się  drzwi  wejściowych i witrołapu, 2.  

oznaczenie przegród szklanych taśmą, 3. 

oznaczenie zmiany wysokości podłoża (progi, 

schody) ostrzegawczym, kontrastowym kolorem.

  1. zakup tyflomapy budynku, 1. zakup urządzeń 

wspierajacych ( krzesło 

ewakuacyjne), 2. 

Opracowanie planu 

ewakuacji, 3. 

monażświetlnej listwy 

przypodłogowej  

VIII Dom Studencki ul. Strajku Łódzkich Studentów w 

1981 r. 6 Łódź

1. montaż przycisku w celu automatycznego  

otwierania się  drzwi  wejściowych i witrołapu, 2. 

remont toalety ogólnodostępnej, w celu 

przystosowania jej dla osób z 

niepełnosprawnościami, 3.  oznaczenie przegród 

szklanych taśmą, 4. oznaczenie zmiany wysokości 

podłoża (progi, schody) ostrzegawczym, 

kontrastowym kolorem.

1. 

zainstalowanieurządzenia 

pozwalającego dostać się 

na piętra osobie 

poruszającej się na wózku 

- pochylnie

1. zakup tyflomapy budynku 1. zakup urządzeń 

wspierajacych ( krzesło 

ewakuacyjne) 2. 

0pracowanie planu 

ewakuacji
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DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA - Plan na lata 2022-2025

IX Dom Studencki ul. Strajku Łódzkich Studentów w 

1981 r. 7 Łódź

1. montaż przycisku w celu automatycznego  

otwierania się  drzwi  wejściowych i witrołapu, 2.  

oznaczenie przegród szklanych taśmą, 

dostosowanie toalety dla osób z 

niepełnosprawnością na każdej kondygnacji

1. zainstalowanie 

urządzenia 

pozwalającego dostać się 

na parter i wyższe 

kondygnacje osobie 

poruszającej się na wózku 

- pochylnie

1. zakup tyflomapy budynku, 1. zakup urządzeń 

wspierajacych ( krzesło 

ewakuacyjne), 2. 

opracowanie planu 

ewakuacji, 3. monaż 

świetlnej listwy 

przypodłogowej  

X Dom Studencki ul. Lumumby 12 Łódź 91-404 1. montaż przycisku w celu automatycznego  

otwierania się  drzwi  wejściowych i witrołapu, 2. 

remont toalety ogólnodostępnej, w celu 

przystosowania jej dla osób z 

niepełnosprawnościami, 3.  oznaczenie przegród 

szklanych taśmą, 4. oznaczenie zmiany wysokości 

podłoża (progi, schody) ostrzegawczym, 

kontrastowym kolorem. 5. dostosowanie talety 

dla osób z niepełnosprawnością na każdej 

kondygnacji.

  1. zakup tyflomapy budynku 1. zakup urządzeń 

wspierajacych ( krzesło 

ewakuacyjne) 2. 

Opracowanie planu 

ewakuacji

XI Dom Studencki ul. Strajku Łódzkich Studentów 

w 1981 r. 11 Łódź

1. montaż przycisku w celu automatycznego  

otwierania się  drzwi  wejściowych i witrołapu, 2.  

oznaczenie przegród szklanych taśmą, 3. 

oznaczenie zmiany wysokości podłoża (progi, 

schody) ostrzegawczym, kontrastowym kolorem.

zainstalowania 

urządzenia 

pozwalającego dostać się 

na parter i piętra osobie 

poruszającej się na wózku 

- pochylnie

1. zakup tyflomapy budynku, 1. zakup urządzeń 

wspierajacych ( krzesło 

ewakuacyjne), 2. 

Opracowanie planu 

ewakuacji, 

XIII Dom Studencki ul. Strajku Łódzkich Studentów w 

1981 r. 13 Łódź

1. montaż przycisku w celu automatycznego  

otwierania się  drzwi  wejściowych i witrołapu, 2. 

wykonanie projektu budowy toalet 

przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, 3.  

oznaczenie przegród szklanych taśmą, 4.Podjazd 

do budynku, 5. oznaczenie zmiany wysokości 

podłoża (progi, schody) ostrzegawczym, 

kontrastowym kolorem.

1. zainstalowanie 

urządzenia 

pozwalającego dostać się 

na parter i piętra osobie 

poruszającej się na wózku 

- pochylnie

1. zakup tyflomapy budynku 1. zakup urządzeń 

wspierajacych ( krzesło 

ewakuacyjne) 2. 

opracowanie planu 

ewakuacji
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DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA - Plan na lata 2022-2025

XIV Dom Studencki ul. Matejki 21/23 Łódź 1. montaż przycisku w celu automatycznego  

otwierania się  drzwi  wejściowych i witrołapu, 2. 

remont toalety ogólnodostępnej, w celu 

przystosowania jej dla osób z 

niepełnosprawnościami, 3.  oznaczenie przegród 

szklanych taśmą, 4. Podjazd do budynku, 5. 

oznaczenie zmiany wysokości podłoża (progi, 

schody) ostrzegawczym, kontrastowym kolorem.

  1. zakup tyflomapy budynku 1. zakup urządzeń 

wspierajacych ( krzesło 

ewakuacyjne) 

2.opracowanie planu 

ewakuacji, 

zainstalowania 

oświetlenia znaków 

ewakuacyjnych

Centrum Obsługi 

Studentów i Doktorantów 

Lumumby 1 1. montażprzycisku w celu automatycznego  

otwierania się  drzwi  wejściowych i witrołapu, 2. 

remont toalety ogólnodostępnej, w celu 

przystosowania jej dla osób z 

niepełnosprawnościami, 3.  oznaczenie przegród 

szklanych taśmą

  1. zakup tyflomapy 1. opracowania planu 

ewakuacji

Akademickie Centrum 

Wsparcia 

ul. Pomorska 152 Łódź 1. oznakowanie drzwi weściowych kontrastowo 

zgodnie  z wymaganiami projektowania budynków 

dla osób z niepełnosprawnością

1.wyposażenie budynku 

w oznaczenia podłogowe.

1. zakup tyflomapy 1. opracowanie planu 

ewakuacji

Stołówka/ Biuro Karier Lumumby 14 1. montaż przycisku w celu automatycznego  

otwierania się  drzwi  wejściowych i witrołapu, 2. 

remont toalety ogólnodostępnej, w celu 

przystosowania jej dla osób z 

niepełnosprawnościami, 3.  oznaczenie przegród 

szklanych taśmą

1. budowa windy 

umożliwiającej dostanie 

się do budynku

1. zakup tyflomapy, 

Totupoint,  Dodanie 

graficznych znaków 

dotyczących regulaminów i 

zasad korzystania z obieku 

dla osób z ograniczeniami w 

dostępności. 

1. zakup urządzeń 

wspierajacych ( krzesło 

ewakuacyjne) 2. 

opracowanie planu 

ewakuacji, 

zainstalowania 

oświetlenia i znaków 

ewakuacyjnych

Biblioteka UŁ ul. Jana Matejki 32/38 1. totupoint

2. zakup tyflomapy budynku
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DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA - Plan na lata 2022-2025

3. drzwi (numery) do 

pomieszczeń oznaczone w 

sposób kontrastowy wobec 

przestrzeni, na której się 

znajdują. Dodatkowo 

poszczególne pomieszczenia 

oznakowane zostaną 

tabliczkami z informacjami w 

alfabecie Braille’a.

Centrum Promocji ul. Curie-Skłodowskiej 11 1. oznakowanie drzwi weściowych kontrastowo 

zgodnie  z wymaganiami projektowania budynków 

dla osób z niepełnosprawnością

1. zakup tyflomapy budynku                                                              

2.oznakowanie kodami QR 

tabliczek przydrzwiowych 

1. opracowanie planu 

ewakuacji  

CZM/Wydawnictwo/IOD/

CTT/Fundacja UŁ

ul. Matejki 34a 1. wymalowanie  miejsca parkingowego.                                                                                                        

2. oznakowanie drzwi weściowych kontrastowo 

zgodnie  z wymaganiami projektowania budynków 

dla osób z niepełnosprawnością.                                                             

3.ułożenie faktury ostrzegawczej na schodach 

zewn. prowadzących z parkingu

1. Instalacja 

przywoławcza w WC dla 

osób z 

niepelnosprawnościami.

1. zakup tyflomapy budynku 

2. totupoint na budynku

1. opracowanie planu 

ewakuacji

Studium Języków Obcych 

UŁ

Wydział FiIS UŁ ul. Pomorska 

149/153, Łódź

Korzystanie z infrastruktury wydziału FiIS Korzystanie z 

infrastruktury wydziału 

FiIS

Korzystanie z infrastruktury 

wydziału FiIS

Korzystanie z 

infrastruktury wydziału 

FiIS
1. opracowanie planu 

ewakuacji                     

2. zakup urządzeń 

wspierajacych (materace 

ewakuacyjne)                                                                                  

3. Walizkowe siedzisko 

do transportu osób z 

pięter na parter w 

przypadku ewakuacji 

Studium Jezyka Polskiego 

dla Cudzoziemców UŁ

ul. Kopcińskiego 16/18 Łódź 1. Oznakowanie drzwi weściowych kontrastowo 

zgodnie  z wymaganiami projektowania budynków 

dla osób z niepełnosprawnością.                                                                    

2. Oznakowanie poręczy językiem Breilla                                                                   

3.Ułożenie faktury ostrzegawczej na schodach                                                     

4. Obniżenie lady w Sekcji Studenckiej do 

wysokości max. 80 cm               

1. Zakup tyflomapy budynku                                                              

2.Oznakowanie kodami QR 

tabliczek przydrzwiowych 
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DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA - Plan na lata 2022-2025

1. opracowanie planu 

ewakuacji                     

2. zakup urządzeń 

wspierajacych (materace 

ewakuacyjne)

Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu

ul. Styrska 5, 91-404 Łódź 1. montaż przesuwnych drzwi wejściowych 1. remont podjazdu dla 

wózków inwalidzkich do 

głównego wejścia

1.zakup tyflomapy budynku dostosowane

Centrum Szkoleniowo - 

Konferencyjne

ul.Kopcińskiego 16 1.Oznaczenie drzwi automatycznych 

kontrastowym kolorem zgodnie z wymaganiami 

projektowania budynków dla osób z 

niepełnosprawnościami.

1.Montaż 

podjazdu/windy na 

mównicę znajdującą się w 

auli.

1. Zakup tyflomapy budynku. 1.  Zakup materaców lub 

krzeseł ewakuacyjnego 

do transportu osób z 

pięter na parter w 

przypadku ewakuacji i 

zatrzymania windy.

2. Oznaczenie wejść do sal konferencyjnych, 

konsumpcyjnych, auli kontrastowym kolorem.

2.Wyposażenie budynku 

w oznaczenia podłogowe.

2. Dodanie do tabliczek 

oznaczających pokoje, sale 

konferencyjne, 

konsumpcyjne, aulę, toalety 

oznaczeń w alfabecie 

Braille'a lub kodów QR.

2. Opracowanie planu 

ewakuacji.

3.Oznaczenie windy, drzwi wejściowych do niej 

oraz panelu z przyciskami kontrastowym kolorem.

3.Wyposażenie budynku 

w tabliczki informujące o 

możliwości wejścia do 

obiektu z psem 

asystującym.

3. Wyposażenie panelu 

obsługującego windę, w 

oznaczenia w alfabecie 

Braille'a lub dodanie kodów 

QR.

3. Dodanie oznaczeń w 

alfabecie Braille'a do 

tablic ewakuacyjnych.

4. Oznaczenie schodów znajdujących się przed i w 

budynku oraz przed budynkiem, kontrastowym 

kolorem lub specjalną fakturą.

4. Wyposażenie budynku 

z oznaczenia obszarów 

wyposażonych w pętlę 

indukcyjną.

4.  Dodanie oznaczeń na 

poręczach dla osób z 

niepełnosprawnościami.

Hotel Pracowniczy ul.Sarnia 2 1. drzwi wejściowe oraz windy zostaną oznaczone 

kontrastowo zgodnie z wymogami                                          

2. w windzie - oznaczone alfabetem Braille’a i 

wypukłe numery pięter przycisków

1. zakup tyflomapy budynku
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DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA - Plan na lata 2022-2025

5.Oznaczenie domofonu 

specjalną tabliczką lub 

alfabetem Braille'a.

1. Wyposażenie budynku w automatyczne drzwi 

oznaczone kontrastowym kolorem.

1. Wyznaczenie miejsca 

parkingowego dla osób z 

niepełnosprawnościami.

1. Zakup tyflomapy budynku. 1 Zakup materaców lub 

krzeseł ewakuacyjnego 

do transportu osób z 

pięter na parter w 

przypadku ewakuacji i 

zatrzymania windy.

2. Dostosowanie recepcji do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - obniżenie blatu recepcji 

do max. 80 cm.

2. Wyposażenie budynku 

w oznaczenia podłogowe.

2. Dodanie do tabliczek 

oznaczających pokoje, sale 

konferencyjne, 

konsumpcyjne, aulę, toalety 

oznaczeń w alfabecie 

Braille'a lub kodów QR.

2. Opracowanie planu 

ewakuacji.

3. Oznaczenie wejść do sal konferencyjnych, 

konsumpcyjnych, auli kontrastowym kolorem.

3. Wyposażenie budynku 

w tabliczki informujące o 

możliwości wejścia do 

obiektu z psem 

asystującym.

3. Wyposażenie panelu 

obsługującego windę, w 

oznaczenia w alfabecie 

Braille'a lub dodanie kodów 

QR.

3. Dodanie oznaczeń w 

alfabecie Braille'a do 

tablic ewakuacyjnych.

4. Oznaczenie windy, drzwi wejściowych do niej 

oraz panelu z przyciskami kontrastowym kolorem.

4. Wyposażenie budynku 

z oznaczenia obszarów 

wyposażonych w pętlę 

indukcyjną.

4. Dodanie oznaczeń na 

poręczach dla osób z 

niepełnosprawnościami.

5. Oznaczenie schodów znajdujących się w 

budynku oraz przed budynkiem, kontrastowym 

kolorem lub specjalną fakturą.

5. Oznaczenie domofonu 

specjalną tabliczką lub 

alfabetem Braille'a.

6. Dostosowanie toalety dla osób z 

niepełnosprawnościami na terenie obiektu - przy 

chacie grillowej.

Centrum Szkoleniowo - 

Konferencyjne

ul.Rogowska 26                                                                                            
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DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA - Plan na lata 2022-2025

1. Wyposażenie budynku w automatyczne drzwi 

oznaczone kontrastowym kolorem.

1. Zakup krzesła 

ewakuacyjnego do 

transportu osób z pięter 

na parter w przypadku 

ewakuacji i zatrzymania 

windy.

1. Zakup tyflomapy budynku. 1. Zakup materaców lub 

krzeseł ewakuacyjnego 

do transportu osób z 

pięter na parter w 

przypadku ewakuacji i 

zatrzymania windy.

2. Oznaczenie wejść do sal konferencyjnych, 

konsumpcyjnych, auli kontrastowym kolorem.

2.Wyposażenie budynku 

w oznaczenia podłogowe.

2. Dodanie do tabliczek 

oznaczających pokoje, sale 

konferencyjne, 

konsumpcyjne, aulę, toalety 

oznaczeń w alfabecie 

Braille'a lub kodów QR.

2. Opracowanie planu 

ewakuacji.

3. Oznaczenie windy, drzwi wejściowych do niej 

oraz panelu z przyciskami kontrastowym kolorem.

3. Wyposażenie budynku 

w tabliczki informujące o 

możliwości wejścia do 

obiektu z psem 

asystującym.

3. Wyposażenie panelu 

obsługującego windę, w 

oznaczenia w alfabecie 

Braille'a lub dodanie kodów 

QR.

3. Dodanie oznaczeń w 

alfabecie Braille'a do 

tablic ewakuacyjnych.

4. Oznaczenie schodów znajdujących się przed 

oraz w budynku, kontrastowym kolorem lub 

specjalną fakturą.

4. Wyposażenie budynku 

z oznaczenia obszarów 

wyposażonych w pętlę 

indukcyjną.

4. Dodanie oznaczeń na 

poręczach dla osób z 

niepełnosprawnościami.

5. Wyposażenie toalety 

dla osób z 

niepełnosprawnościami w 

system alarmowy.

6. Oznaczenie domofonu 

specjalną tabliczką lub 

alfabetem Braille'a.

Liceum Ogólnokształcące 

UŁ

ul. Pomorska 161 Łódź 1. Budowa podjazdu dla wózków przed głównym 

wejściem do budynku szkoły                                                                                                     

2. Obniżenie lady na portierni do wysokości max. 

80 cm 

Dostosowane 1. Zakup tyflomapy budynku 1. Zakup 2 krzeseł 

ewakuacyjnych

Centrum Szkoleniowo - 

Konferencyjne

ul.Rogowska 35
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Pałac Biedermana ul.Franciszkańska 1/5 1. Wymalowanie  miejsca parkingowego.                                 

2. Przystosowanie jednej łazienki do potrzeb osób 

z ograniczeniami ruchowymi (przebudowa + 

oznaczenie + montaż systemu alarmowego w 

toalecie dla osób z niepełnosprawnościami)

Schodołaz gąsienicowy 1. zakup tyflomapy budynku                                                              

2.Oznakowanie kodami QR 

tabliczek przydrzwiowych / z 

pismem Breilla

1. opracowanie planu 

ewakuacji                      

2. zakup urządzeń 

wspierajacych (materace 

ewakuacyjne)

Centrum Wychowania 

Fizycznego i Sportu

ul. Styrska 20/24, 91-404 Łódź Modernizacja budynku pod względem 

dostępności: 1. Oznaczenie wejść do budynku 

graficznie i głosowo. 2. Poszerzenie korytarzy i 

wjazdów do sal dydaktycznych. 3. Poszerzenie 

wjazdów do łazienek i toalet. 4. Modernizacja sal 

dydaktycznych np. dodanie zjazdów i podjazdów 

dla wózków. 5. Dostosowanie wyjść 

ewakuacyjnych dla osób z ograniczeniami w 

dostępności. 6. Modenizacja tolet i łazienek dla 

osób z ograniczeniami w dostępności. 7. 

Oznaczenie głosowo i graficznie sal dydaktycznych 

dla osób z ograniczeniami w dostępności. 8. 

Dodanie platform, pochylni, zjazdów oraz wind dla 

osób z ograniczeniami w dostępności na pływalni i 

innych salach dydaktycznych. 9. Wykonanie 

podniesionego dna na pływalni dla osób z 

ograniczeniami w dostępności. 10. Modernizacja 

monitoringu np. dodanie kamer (ochrona jest 24 

godziny ma podgląd i zawsze może pomóc). 11. 

Dostęp do internetu dla osób z ograniczeniami w 

dostępności po zbliżeniu do budynk. 12. Zmiana 

oprogramowania komputerowego dla 

pracowników w centrum sportu obsługujących 

osoby z ograniczeniami w dostępności. 

Montaż. 1. Pochylni, wind 

zjazdów dla osób z 

ograniczeniami w 

dostępności. 2. Punktów 

dostępowych 

internterowych. 3.  Zakup 

nowego oprogramowania 

do obsługi dla 

pracowników. 4. Strojna 

internetowa ogólno 

dostępna np. Sport UŁ. 

Montaż: 1. Systemu 

nagłośnienia w obiekcie z 

komunikatami dla osób z 

ograniczeniami w 

dostępności. 2. Dodanie 

graficznych znaków. 4. 

Dodanie graficznych znaków 

dotyczących regulaminów i 

zasad korzystania z obieku 

dla osób z ograniczeniami w 

dostępności. 

Wykonanie: 1. 

Opracownania systemu 

ewakuacji graficznego i 

głosowego. 2. 

Głosowych i graficznych 

znaków ewakuacyjnych. 

3. Wykonanie i dodanie 

sprzętu ewakuacyjnego 

dla osób z 

ograniczeniami w 

dostępności. 4. Zlecenie 

dla audytora 

zewnętrznego analizy 

zagrożeń i 

bezpeczeństawa na 

obszrze wodnym (z 

porozumieniem z 

policją).  

Stacja terenowa w Suszku 1. wymalowanie  miejsca parkingowego 1. zakup tyflomapy budynku     1. opracowanie planu 

ewakuacji                      
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