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 Dojazd  
 
 Komunikacja miejska  

Niecałe 300 m od budynku znajduje się przystanek komunikacji miejskiej 
„Kostrzewskiego”, zaś w odległości około 400 m – przystanek „Poznańska IV”. Z dworca 
PKP autobus jedzie ok. 15-20 minut, bez przesiadek. 

 
 Samochód 

Naprzeciwko Muzeum znajduje się duży, bezpłatny parking miejski, gdzie wyznaczone są 
miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Dojazd z parkingu wózkiem inwalidzkim  
nie stanowi trudności. 

 

 Budynek 
Budynek Muzeum połączony jest ze szkołą, ale trasa zwiedzania jest jasno oznaczona. Dojście 
do wejścia głównego jest płaskie. Powierzchnie w budynku bywają śliskie, o czym informują 
specjalne tabliczki, stawiane w odpowiednich miejscach na trasie zwiedzania. Przy dobrej 
pogodzie, tego typu posadzki, nie stanowią jednak wyzwania. 
 

 Główne wejście 
 Główne wejście do budynku jest w pełni dostępne (brak stopni, progów powyżej 2 cm). 
 

 Punkt Informacji 
Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać w kasie biletowej, znajdującej  
się przy głównym wejściu do budynku. Osoby z dysfunkcją słuchu mogą porozumiewać się  
z pracownikiem poprzez pismo. 

 

 Udogodnienia 
Toaleta dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Dysponujemy 
również miejscem do pielęgnacji niemowląt i małych dzieci. W obiekcie znajduje się także 
miejsce, w którym można pozostawić wózek dziecięcy na czas zwiedzania. 

 

 Przestrzeń wystawowa 
 
 Osoby z niepełnosprawnością ruchową 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową mają dostęp do całości wystawy. Ze względu  
na wysokość gablot nie wszystkie eksponaty są dobrze widoczne. Trasa pokonywana  
na wózku inwalidzkim nieznacznie różni się od typowej ze względu na konieczność użycia 
windy. Pracownicy służą pomocą w odnalezieniu właściwej trasy. 

 
 Osoby niesłyszące i niedosłyszące 

Zarówno ekspozycja, jak i wyświetlane filmy zaopatrzone są w napisy. 
 
 Osoby niewidome i niedowidzące 

Dostępny jest audioprzewodnik. Pies asystujący jest mile widziany. Filmy nie mają 
audiodeskrypcji, ale w głównej wystawie dostępne są opisy dotyczące ekspozycji  
w alfabecie Braille’a. 
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 Odwiedzający z dziećmi 
Nasz personel został przeszkolony w zakresie obsługi odwiedzających z dziećmi w różnych 

grupach wiekowych. Oferujemy możliwość dotykania wybranych eksponatów. Istnieje 

możliwość zwiedzania obiektu z przewodnikiem w formie przekazu dostosowanej  

dla najmłodszych. Posiadamy szeroką ofertę lekcji oraz warsztatów dla zainteresowanych.  

 Osoby starsze 
Obiekt jest dostosowany do zwiedzania przez osoby starsze. Nasza ekspozycja została 

wyposażona w miejsca odpoczynku, co pozwala na dostosowanie tempa zwiedzania  

do indywidualnych potrzeb. Oferujemy również możliwość wypożyczenia składanych 

krzeseł na czas zwiedzania. Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach adresowanych  

do seniorów. 

 Obsługa 
Pracownicy Muzeum służą pomocą przy pokonywaniu barier architektonicznych i terenowych 
zarówno osobom z niepełnosprawnością ruchową jak i osobom niewidomym, słabowidzącym. 
W przypadku osób niesłyszących kontakt może odbywać się poprzez pismo. 

 

 Bilety i grupy 
Osoby niepełnosprawne uprawnione są do wykupienia biletu ulgowego. W niedziele 
zwiedzanie jest bezpłatne. Istnieje możliwość przygotowania specjalnej oferty edukacyjnej  
dla grup, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dostępne są prelekcje i warsztaty. 
Zgłaszanie wycieczek i lekcji muzealnych pod numerem 61 426 46 41 w. 210 oraz adresem 
mailowym: rezerwacje@muzeumgniezno.pl 
Większe grupy osób poruszających się na wózkach prosimy o wcześniejszą informację 
dotyczącą wizyty. 
 
Muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 9:00-18:00. Ostatnie wejście  
na wystawę główną: godz. 17:00. Należy sprawdzić dni świąteczne na stronie Muzeum –  
w niektóre z nich Muzeum jest nieczynne.  


