
Politechnika Krakowska, zgodnie z umową VIII/114/PS/1109/20 z dnia 20.07.2020 roku oraz 
Aneksem nr 1 z dnia 28.10.2020 roku otrzymała dofinasowanie z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Urzędu Małopolskiego 
na  realizację zadania polegającego na:  

Przebudowie i remoncie pomieszczeń sanitariatów oraz szatni z dostosowaniem ich dla 
osób z niepełnosprawnościami, przebudowy instalacji branżowych w budynku CSiR 
Politechniki Krakowskiej przy ul. Kamiennej 17 w Krakowie na podstawie decyzji 
pozwolenia na budowę nr 9/6740.2/2018 z dnia 5 stycznia 2018r. 

Budowie zewnętrznego dźwigu osobowego dostosowanego do przewozu osób  
z niepełnosprawnościami wraz z rozbudową instalacji elektrycznej oraz instalacji 
kanalizacji deszczowej w budynku CSiR Politechniki Krakowskiej przy ul. Kamiennej 17  
w Krakowie na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 204/6740.1/2020 z dnia  
4 lutego 2020r. 

Całkowity koszt zadania wyniósł  882 266,75 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON, 
będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego  wyniosło 249 025, 15 zł.  

W ramach zadania wykonano prace budowlane, związane z budową dźwigu osobowego 
zewnętrznego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakup i montaż 
wewnętrznej platformy schodowej, dostosowanie sanitariatów i szatni do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami, w tym prace budowlane, instalacyjne, wykończeniowe, zakup 
armatury. Ponadto wyznaczone zostało miejsce parkingowe przy wybudowanej windzie.  

Osoby z niepełnosprawnościami uzyskały dostęp do wszystkich kondygnacji w budynku,  
w tym hali widowiskowej, hali fitness i siłowni. Sanitariaty i szatnie zostały dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Poprzez realizację zadania dostosowane zostały warunki uczestnictwa osób  
z niepełnosprawnościami w różnorodnych zajęciach dydaktycznych i sportowych w ramach 
nauki i pracy oraz uczestnictwa w imprezach organizowanych w hali sportowo  
- widowiskowej. Poszerzona została oferta, realizowana przez Centrum Sportu i Rekreacji  
dla studentów i pracowników Politechniki Krakowskiej, oraz osób spoza uczelni.  



Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu budynek został dostosowany do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami.  
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