
 

 

 

Deklaracja dostępności  

Nazwa obiektu:  
Międzynarodowe Targi Poznańskie (będące częścią Grupy MTP) zobowiązują się zapewnić 
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
 
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.mtp.pl  
Data publikacji strony internetowej: 2002.09.03 
Data ostatniej dużej aktualizacji:  2018.12.14 

Stan dostępności cyfrowej 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
 
Ukończone wdrożenia na styczeń 2022 roku: 

 ikona zwiększająca kontrast  

 przycisk powiększający czcionkę 
 
 
Niedostępne elementy i treści 

 w części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.   

 formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być 
problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. W razie problemów możesz 
skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc. Dane adresowe znajdują 
się obok formularza kontaktowego. Szczegóły tutaj: https://www.mtp.pl/pl/kontakt/. 

 

Przygotowanie deklaracji dostępności 

Data sporządzenia deklaracji: 24.11.2022 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 24.11.2022 
  

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności 
cyfrowej? Zgłoś to do: Piotr Kamiński, e-mailowo: Piotr.kaminski@grupamtp.pl. 



 

 

W zgłoszeniu podaj: 

 swoje imię i nazwisko, 
 swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), 
 dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,  
 opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy. 

 
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością  
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego 
otrzymania. 

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy 
termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w 
alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. 

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego 
zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. 

Dostępność architektoniczna dla zwiedzających 

Międzynarodowe Targi Poznańskie (wjazdy, wejścia)* 

 Na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich prowadzą wjazdy od:  
- ul. Śniadeckich (brama nr 1) 
- ul. Bukowskiej (brama nr 7) 
- ul. Głogowskiej (Parking podziemny PWK) 
 

 Na teren wystawowy Międzynarodowych Targów Poznańskich  prowadzą wejścia:  
- północne (ul. Bukowska, od strony holu, WTC) 
- północne A (ul. Bukowska, przez pawilon 3A) 
- wschodnie (ul. Głogowska, hol wschodni)  
 

 Na teren otwarty Międzynarodowych Targów Poznańskich  prowadzą wejścia od: 
- ul. Głogowskiej (brama nr 9) 
- ul. Głogowskiej (brama nr 10)  
- ul. Śniadeckich (brama nr 1) 

 
*stan na 8.12.2022 
 

Struktura targowa 
 

1. Hol Wschodni (ul. Głogowska): 
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie 0, 
- winda pomiędzy poziomami 0 i -1 (szatnia), 
- dwie windy na antresolę i sale konferencyjne 



 

 

 
2. Pawilon 3: 
- dwie platformy (BISTRO i VIP), 
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami na w holu przy sali konferencyjnej A, 
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami w sali VIP 
 
 
3. Pawilon 3A: 
- winda na antresolę, 
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami 
 
4. Pawilon 11: 
- winda na antresolę, 
- dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami 
 
5. Pawilon 12: 
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami na parterze 
 
6. Pawilony: 1 i 2 (w przebudowie – oddanie 2022/2023). 
 
W pawilonach: hol wschodni, 3A, 4 i 11 są również schody ruchome.  
 
7. Pawilon PCC (Poznań Congress Center) 
  
 Poziom 0  
- wjazd do pawilonu z poziomu terenu (rampa) 
- wjazd do pawilonu z poziomu terenu wejście A (drzwi rozsuwane) 
- winda osobowa hol A 
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu z rampy 
- toalety dla osób z niepełnosprawnościami w holu A (łącznik), prysznice, oraz za salkami na poziomie 
01-03  
  
Poziom 1 
- wjazd do pawilonu z poziomu terenu wejście B 
- winda osobowa hol B 
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie wystawienniczym 
  
Poziom 2 
- winda osobowa hol B 
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami foyer Sali Ziemi 
 
Pawilon PCC jest tak przygotowany, że zarówno z wejścia A i wejścia B można się dostać na wszystkie 
poziomy pomijając schody. Wewnątrz posiadamy dwie windy osobowe obsługujące wszystkie 
poziomy oraz piętra od strony południowej .  



 

 

Jedynym trudno dostępnym miejscem pozostają antresole Sali Ziemi, gdyż prowadzą do nich 
wyłącznie schody.  
 
8. Czteropak ( Pawilony: 7/7A/8/8A) 
- na jednym poziomie, zatem dostęp do całej powierzchni jest dogodny, antresola pawilonu 7 jest 
dostępna schodami ruchomymi lub windą.   
- w okolicach biura kierownika rejonu jest pochylnia umożliwiająca dostęp do biura jak i do pawilonu 
7 
 
9. Pawilon 5 
– toaleta dla osób z niepełnosprawnościami 
- winda osobowa  
- dwie pochylnie od strony małej alei, brama G i H  
 
10. Pawilon 6 
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w sektorze A, B i C  
- winda osobowa w sektorze B  
 
11. Hol Północny 
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami 
- pochylnia zewnętrzna od strony ul. Grunwaldzkiej 
 
12. Łącznik WTC 
- pochylnia od strony WTC  
- pochylnia od strony pawilonu 5 
 
13. Pawilon 5A 
- pawilon na jednym poziomie, zatem dostęp do całej powierzchni jest dogodny 

 
14. Parking podziemny PWK 
- 2 klatki schodowe prowadzące z każdego poziomu parkingu na plac Powszechnej Wystawy Krajowej  
- w każdej z 2 klatek schodowych dostęp do 2 wind osobowych obsługujących wszystkie poziomy 
parkingu 
- wjazd/wyjazd na parking z poziomu ul. Głogowskiej 
 
15. Plac Powszechnej Wystawy Krajowej  
- dostępny od strony terenu MTP od Centrum Targowego, Iglicy, Pawilonu 2, 12, Poznań Congress 
Center 
- dostępny od strony ul. Głogowskiej od bramy 9 i 10 

 
 

 


