
Pismo okólne Nr 31 / A / 2013 

Kanclerza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 04 czerwca 2013 r. 
                              

 
w sprawie powołania Komisji Badania Obiektów UKW 

 

W związku z pismem okólnym Rektora Nr 39/2012/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w 

sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Likwidacji Barier Architektonicznych oraz 

Uchwałą nr 1/2013 Uczelnianego Zespołu ds. Likwidacji Barier Architektonicznych z dnia 29 

maja 2013 r.  

 

informuję, 

co następuje: 

 

1. Powołuje się Komisję Badania Obiektów UKW w składzie reprezentującym 

następujące jednostki Uniwersytetu: 

a) Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji, 

b) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, 

c) Inspektorat BHP i P.poż, 

d) Dział Administracyjno-Gospodarczy. 

 

2. W pracach Komisji mogą społecznie brać udział przedstawiciele Zrzeszenia 

Studentów Niepełnosprawnych UKW oraz innych organizacji pozarządowych 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

3. Koordynatorami prac Komisji są: 

a) mgr inż. Barbara Świdurska – Dział Inwestycji Remontów i Eksploatacji 

b) mgr Radosław Cichański – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 

 

4. Zadaniem Komisji Badania Obiektów UKW jest: 

a) zbadanie budynków i terenów przylegających z parkingami włącznie pod 

względem dostępności dla osób niewidomych, osób słabowidzących  

oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchowych (zwłaszcza poruszających 

się na wózku inwalidzkim), 

b) zasugerowanie rozwiązań dostosowujących dany obiekt do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

c) sporządzanie dokumentacji fotograficznej obiektu, 

d) współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

e) oznaczenie poszczególnych budynków według następującej skali: 

 Obiekt bez większych barier architektonicznych – kolor zielony 

 Obiekt częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych –  kolor żółty 

 Obiekt niedostosowany do osób niepełnosprawnych – kolor czerwony 



f) przedstawienie zbiorczych wyników prac  Komisji do Uczelnianego Zespołu  

ds. Likwidacji Barier Architektonicznych do 30 września 2013 r. 

 

5. Komisja do 26 czerwca br. zobowiązana jest do zbadania następujących obiektów: 

a) ul. Sportowa - Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu 

b) ul. Łużycka - Dom Studenta nr 1 

c) ul. Chodkiewicza – Pawilon E 

d) ul. Poniatowskiego – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 

e) ul. Ogińskiego - Nowa Biblioteka 

 

6. Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.       

 

 

 

 

Kanclerz 

 

                                                                                                           

                  mgr Arkadiusz Słowiński 

 

 

 

 

 

 


