UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów
Biuro Spraw Studenckich
Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Dostępność budynków Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej dla studentów
z niepełnosprawnością

Celem opracowania jest ukazanie zakresu dostosowania architektonicznego obiektów dydaktycznych
oraz Domów Studenckich dla osób z niepełnosprawnością studiujących na Uniwersytecie Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie. Zdając sobie sprawę, że Uniwersytet nie jest jeszcze w pełni dostosowany,
Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych wychodzi z inicjatywą dodatkowego wsparcia w postaci
pomocy asystenta i bezpłatnego transportu na zajęcia dla studentów, którzy takiej pomocy
potrzebują. W poniższym opracowaniu wskażemy najważniejsze istniejące dostosowania
architektoniczne oraz przekażemy informacje o znanych nam niedogodnościach, które sukcesywnie
będą znoszone. Liczymy, iż opracowanie pomoże w zorientowaniu się w lokalizacji budynków
i dogodnym poruszaniu się po Kampusie.
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Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych
Dom Studencki „Babilon”
ul. Radziszewskiego 17, pok. 9 (PARTER), 20-036 Lublin,
tel. (81) 537-58-90
e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl
Naszym najważniejszym zadaniem jest pomoc studentom w efektywnym wykorzystaniu czasu
studiów. Podejmowane przez nas działania mają przede wszystkim na celu wyrównywanie szans
edukacyjnych studentów niepełnosprawnych.
Zadaniem Zespołu w ramach działań znoszenia barier architektonicznych jest zbieranie od studentów
informacji związanych z ich potrzebami dotyczącymi dostosowania obiektów i pomieszczeń.
Pomagamy w likwidowaniu drobnych barier architektonicznych, współpracujemy z innymi
jednostkami w celu wdrożenia dobrych rozwiązań architektonicznych oraz oferujemy pomoc
asystenta os. niepełnosprawnej.
Nasze siedziba mieści się na parterze domu studenckiego „Babilon”. Zapraszamy w godzinach 9-14.
Od strony Langiewicza tuż przy samym akademiku zostały zarezerwowane miejsca parkingowe dla
osób z niepełnosprawnościami.

Miejsce parkingowe dla osób
niepełnosprawnych przy
ul. Radziszewskiego w pobliżu
siedziby Zespołu ds. Obsługi
Osób Niepełnosprawnych
UMCS
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Domy Studenckie UMCS
Uczelnia posiada 9 domów studenckich położonych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków
dydaktycznych oraz w pobliżu centrum miasta. Domy studenckie oferują pokoje o różnym
standardzie, 1-, 2- i 3-osobowe oraz dla osób z niepełnosprawnością. Opisy wyposażenia pokoi na
stronie http://umcs.pl/pl/domy-studenckie-umcs,2335.htm.
Część budynków jest wyposażona w podjazdy oraz windy, toalety dla os. niepełnosprawnych oraz
mapy miasteczka akademickiego dla osób niewidomych i słabowidzących.
W roku 2019 r. przeprowadzono modernizację miasteczka akademickiego, dostosowując podjazdy
i teren do osób z niepełnosprawnościami. Wykonano windy i podjazdy dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich.
Mapa reliefowa dla osób
niewidomych

DS „Amor”
ul. Radziszewskiego 18, 20–036 Lublin
tel. 81 533 82 91 (centrala DS - recepcja)
tel. 81 533 87 20 (administracja DS)
e-mail: amor@poczta.umcs.lublin.pl
Budynek 4-piętrowy, wejście do budynku z podjazdem, wewnątrz winda oraz schodołaz. Budynek
posiada dostosowaną dla os. niepełnosprawnych toaletę z prysznicem znajdującą się na pierwszym
piętrze. Przed wejściem do budynku, miejsce parkingowe dla ON. Dla mieszkańców
z niepełnosprawnością ruchową wejście bez barier przez DS. „Babilon”. W roku 2019 w okresie
wakacji planowany jest remont i kolejne dostosowania do osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku

3

Miejsce parkingowe oraz podjazd
z poręczami

DS „Babilon”
ul. Radziszewskiego 17, 20–036 Lublin
tel. 81 537 58 22 (centrala DS - recepcja)
tel. 81 533 87 20 (administracja DS)
e-mail: babilon@poczta.umcs.lublin.pl
Budynek 6-piętrowy, na zewnątrz podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz winda
w budynku.
W
2019
r.
planowana
jest
modernizacja
wejścia
do
osób
z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku z podjazdem
po lewej stronie

Wewnątrz budynku pochylnia
z poręczami
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DS „Femina”
ul. Langiewicza 20, 20–035 Lublin
tel. 81 537 29 27 (administracja DS)
e-mail: femina@poczta.umcs.lublin.pl
Budynek 7-piętrowy wyposażony w windę usytuowaną na zewnątrz dla osób poruszających się na
wózkach oraz wewnątrz budynku na parterze platformę pionową. Budynek posiada także windę.
W budynku cztery pokoje 1-osobowe dla osób niepełnosprawnych na wózkach, (miejsca tylko dla
studentów UMCS z orzeczonym stopniem niepełnosprawności). W budynku znajduje się również
siedziba Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS.

Niwelacja krawężnika przy wejściu do Domu Studenckiego

Platforma pionowa wewnątrz budynku na parterze
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DS „Grześ”
ul. Langiewicza 24, 20–035 Lublin
tel. 81 533 32 47 (centrala DS - recepcja)
tel. 81 533 27 47 (administracja DS)
e-mail: grzes@poczta.umcs.lublin.pl
Budynek 7-piętrowy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym. Wewnątrz
winda, schody na półpiętro.

Wejście do budynku z podjazdem
od strony ulicy Langiewicza

Platforma przyschodowa i podjazd umożliwiający dostęp do DS. „Grześ” oraz Centrum Kultury
Fizycznej
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DS „Helios”
ul. Czwartaków 13, 20–045 Lublin
tel. 81 533 20 44 (centrala DS - recepcja)
tel. 81 533 23 91 (administracja DS)
e-mail: helios@poczta.umcs.lublin.pl
Budynek 10-piętrowy, po kapitalnym remoncie z podjazdem przy wejściu głównym. Budynek posiada
windy oraz toaletę na parterze dostosowaną dla os. niepełnosprawnych. Przed budynkiem miejsce
parkingowe dla ON.

Podjazd przy głównym wejściu do domu
studenckiego

Toaleta dla os. niepełnosprawnych oraz
mapa reliefowa

Miejsce parkingowe dla osób
z niepełnosprawnościami
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DS „Ikar”
ul. Czwartaków 13, 20–045 Lublin
tel. 81 533 20 44 (centrala DS - recepcja)
tel. 81 533 23 91 (administracja DS)
e-mail: helios@poczta.umcs.lublin.pl
Budynek 10-piętrowy po remoncie. Budynek posiada windy oraz toaletę na parterze dostosowaną dla
os. niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku pochylnia dla osób niepełnosprawnych.
Podjazd do budynku dla osób
poruszających się na wózkach

DS „Jowisz”
ul. Langiewicza 5, 20–035 Lublin
centrala tel. (81) 537 57 20 w. 100 (portiernia), w. 112 (administracja)
administracja tel. (81) 537 57 57
e-mail: jowisz@poczta.umcs.lublin.pl
Budynek 8-piętrowy wyposażony w windy i podjazd na zewnątrz, z tyłu budynku dla osób
niepełnosprawnych.

Podjazd dla osób niepełnosprawnych z tyłu budynku, kontakt z portiernią przez domofon
Winda w budynku.
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DS „Zana”
ul. Zana 11, 20–601 Lublin
tel. 81 743 49 79 (centrala DS - recepcja, administracja)
tel. 81 743 49 89
e-mail: zana@poczta.umcs.lublin.pl
Budynek 4-piętrowy. Po kapitalnym remoncie.

Wejście główne
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DS „Kronos”
ul. Sowińskiego 17, 20–040 Lublin
tel. 81 537 56 61 (recepcja - rezerwacje noclegów „jednorazowych”)
tel. 81 533 85 10 (administracja DS)
e-mail: kronos@poczta.umcs.lublin.pl
Budynek 4-piętrowy. Po częściowym remoncie. Na parterze dostosowania toaleta dla
niepełnosprawnych. Utrudniony dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Schody na chodnikach przed budynkiem

Wejście główne do budynku
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Obiekty dydaktyczne UMCS
We wszystkich budynkach dydaktycznych zamontowane zostały mapy reliefowe Miasteczka
Akademickiego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wydział Artystyczny
Instytut Sztuk Pięknych
Al. Kraśnicka 2b
20–718 Lublin
tel. 81 537-69-00
e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl
Budynek w trakcie remontu termomodernizacji, przebudowy toalety dla ON oraz budowy podjazdu
do wejścia.

Wejście do budynku. Budynek w trakcie remontu. Pierwsze
piętro niedostępne dla ON. Zespół ds. Obsługi Osób
Niepełnosprawnych zapewnia wsparcie asystenta

Instytut Muzyki
Al. Kraśnicka 2a
20-718 Lublin
tel. 81 537-69-01
e-mail: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl

Wejście do budynku. Budynek nie jest
dostosowany. Zespół ds. Obsługi Osób
Niepełnosprawnych zapewnia wsparcie
asystenta
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Wydział Biologii i Biotechnologii
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
tel. 81 537 52 16
e-mail: biolbiot@umcs.pl

Obiekt Wydziału Biologii i Biotechnologii
składa się z trzech budynków
wielopiętrowych połączonych ze sobą. Budynki posiadają windy oraz platformy przyschodowe dla
osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku z podjazdem dla osób
niepełnosprawnych

Platforma przyschodowa na półpiętro

Winda w lewym i prawym skrzydle budynku
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Wydział Chemii
pl. M. Curie-Skłodowskiej 2
tel. +48 81 537 57 16
fax: +48 81 533 33 48
e-mail: chemia@poczta.umcs.lublin.pl
W budynku przy pl. Marii Curie Skłodowskiej 2 jest dostępny parter gdzie mieści się Dziekanat. Obiekt
wyposażony w platformę przyschodową na półpiętrze oraz toaletę dla ON.

Wejście do budynku. Budynek posiada
platformę przychodową na półpiętro.
Zespół ds. Obsługi Osób
Niepełnosprawnych zapewnia
wsparcie asystenta

Platforma przyschodowa na półpiętro

Budynek przy pl. Marii Curie Skłodowskiej 3 posiada windy. Dostęp do Auli przez platformę
przyschodową. W obiekcie na każdym piętrze jest toaleta dla ON. Przed budynkiem miejsce
parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Wejście do budynku
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Windy w budynku z drzwiami
rozsuwanymi

Platforma przyschodowa do Auli

Budynek przy ul. Glinianej 33 po generalnym remoncie. Podjazd przed budynkiem. Schodłaz. Winda.

Podjazd do budynku przy
ul. Glinianej 33

Wydział Ekonomii
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. (0-81) 537-54-62
e-mail: ekonomia@umcs.lublin.pl
Budynek częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nowe windy – dwie dostosowane dla
osób niepełnosprawnych. Toalety dla niepełnosprawnych na parterze budynku. Oznaczenia drzwi
pomieszczeń dużym drukiem.
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Wejście główne do Wydziału Ekonomii oraz Rektoratu z drzwiami rozsuwanymi

Toalety dostosowane dla osób
niepełnosprawnych na
parterze - klucze w portierni
Rektoratu

Nowa winda zatrzymująca się na 1, 2, 3 piętrze Wydziału
Ekonomii
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Wydział Filozofii i Socjologii
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
Dziekanat:
tel./fax: (81) 537 54 79 (81) 537 54 80
Budynek wyposażony w nową windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób
niewidomych. W obiekcie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczone miejsce
parkingowe dla ON.

Wejście do budynku z podjazdem

Winda dostosowana dla osób z
niepełnosprawnościami z systemem
dźwiękowym i przyciskami w Brajlu

Wydział Humanistyczny
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
tel. (+48) (081) 537-27-60
fax: (+48) (081) 537-27-63
e-mail: humanik@umcs.lublin.pl
Budynek posiada podjazdy i wejścia z poziomu gruntu. Wyposażony w windy oraz toalety dla osób
niepełnosprawnych. Wyznaczone miejsca parkingowe dla ON. Oznaczone drwi wewnętrzne w brajlu.
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Podjazd do budynku od strony podcienia
dla osób poruszających się na wózkach

Tabliczka informacyjna o drugim wejściu
dostosowanym dla osób
z niepełnosprawnością ruchową

Windy wewnątrz budynku

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Radziszewskiego 10
20-031 Lublin
tel. (81) 537-5212
e-mail: mat-fiz@poczta.umcs.lublin.pl
Budynek B - Średnia Fizyka p. 7A (parter)

Wydział mieści się w czterech budynkach, oznaczonych literami A,B,C,D. Wszystkie budynki są ze
sobą połączone łącznikami i przejściami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
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Budynek A - dawniej „Stara Fizyka” przy pl. Marii Curie Skłodowskiej 1 został wyposażony w nową
windę oraz platformę przyschodową na półpiętrze.

Wejście do budynku z podjazdem

Platforma przyschodowa na półpiętrze
Platforma przyschodowa na
łączniku między budynkami –
w kierunku Budynku C

Winda wewnątrz budynku
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Platforma przyschodowa na łączniku
między budynkami – w kierunku
Budynku B

Budynek „B” dawniej „Fizyka Średnia” – ul. Radziszewskiego 10.
Budynek częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiada
toaletę dla osób niepełnosprawnych, windę, oraz platformę
przyschodową w łączniku do budynku „A”. Podjazd do bankomatu na
zewnątrz budynku.

Platforma przyschodowa na łączniku
między budynkami A-B

Winda wewnątrz budynku
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Budynek „C” przy ul. Akademicka 7 (wieżowiec) wyposażony jest w windy. Wejście do budynku dla
osób niepełnosprawnych ruchowo przez budynek Informatyki „D”. Toaleta dla osób
niepełnosprawnych na parterze budynku połączona z WC męskim.

Łącznik między budynkami C-D

Winda wewnątrz budynku
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Nowy budynek „D” Instytutu Informatyki przy ul. Akademickiej
9 jest obiektem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych.
Posiada płaskie wejście do budynku oraz windy i toalety dla osób
niepełnosprawnych. Połączony z budynkami A i C przejściami.

Wejście do budynki Instytutu Informatyki

Windy dostosowane dla osób z
niepełnosprawnościami

Podjazd wewnętrzny do przejścia do
budynku A
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Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Al. Kraśnicka 2 cd,
20-718 Lublin
tel. 81 537 68 48
e-mail: geograf@poczta.umcs.lublin.pl
Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiada
podjazdy zewnętrzne i wewnętrzne, windy oraz toalety dla
osób niepełnosprawnych.

Podjazd do budynku przy głównym wejściu

Podjazd z drugiej strony budynku

Podjazd wewnątrz budynku umożliwia
pokonanie niewielkich wysokości
osobom na wózkach
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Windy
w budynku

Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych

Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. Narutowicza 12
20 - 004 Lublin
tel. +48 (81) 537 63 01
Parter budynku Instytutu Pedagogiki przy ul. Narutowicza 12 po remoncie. Budynek posiada windę
oraz wejście bez barier z tyłu budynku oznaczone tabliczkami kierunkowymi, tabliczki w brajlu na
drzwiach oraz mapy reliefowe kondygnacji dla osób niewidomych. Toaleta dla osób
niepełnosprawnych.
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Zabytkowy budynek Instytutu Psychologii przy placu Litewskim 5 posiada bariery architektoniczne.
Planowana budowa nowego budynku dla Instytutu w części zachodniej Kampusu.

Wydział Politologii
Plac Litewski 3
20-080 Lublin
tel.(81) 537 6000
fax. (81) 537 6020,
e-mail: politologia@politologia.pl
Zabytkowy budynek Wydziału Politologii przy placu Litewskim 3 posiada bariery architektoniczne.
Planowana budowa nowego budynku dla Wydziału w części zachodniej Kampusu.

Wydział Prawa i Administracji
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel./fax. 0815375126
Posiada windy. Wejście do budynku płaskie. Na każdej kondygnacji toaleta dostosowana dla osób
niepełnosprawnych.

Wejście do budynku
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Inne Budynki
Rektorat
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Budynek po remoncie parteru. Wejście główne i
boczne przy nowej windzie z podjazdem. Przed
budynkiem wyznaczone miejsce parkingowe dla
osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada dwie
toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze
(klucze do toalet na portierni). Budynek posiada
windy
dostosowane
dla
osób
niepełnosprawnych.

Wejście główne z podjazdem oraz wejście przy nowej windzie od strony kładki dla pieszych nad ulicą
Sowińskiego z podjazdem
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Windy w budynku

Toalety dostosowane dla osób
niepełnosprawnych

Przychodnia Akademicka
ul. Langiewicza 6A,
20-032 Lublin
tel. 81 524-78-20
Budynek posiada podjazd oraz windę.

Wejście do budynki z podjazdem
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Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”
ul. Radziszewskiego 16
20-031 Lublin
tel: + 48 (81) 533 32 01
fax: + 48 (81) 533 58 41
e-mail: ack.lublin@gmail.com
Budynek posiada podjazdy oraz toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. W 2019 r. trwa
remont i modernizacja budynku.

Podjazd na zewnątrz budynku

Podjazd od strony sali widowiskowej

Centrum Kultury Fizycznej
Centrum Kultury Fizycznej UMCS
ul. Langiewicza 22
20-032 Lublin
tel./fax: +48 (81) 533 71 99
e- mail: ckf@umcs.pl
Budynek po częściowym remoncie. Posiada toaletę, szatnie z natryskami
niepełnosprawnych, oraz schodołaz. Drzwi oznaczone powiększonym drukiem.

dla

osób

26

Wejście główne i parking przed budynkiem

Tabliczki na drzwiach z powiększonym drukiem

Korytarz z pochylnią i wejściem do sali sportowej bez progu

Budynek szatniowy CKF (ul. Langiewicza 22A) wyposażony w szatnię z natryskami i toaletą
dostosowana dla osób niepełnosprawnych, podnośnik pionowy oraz windę na zewnątrz budynku.
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Biblioteka Główna
ul. Radziszewskiego 11
20-031 Lublin
tel./fax: (81) 537 58 35,
e-mail: bgumcs@umcs.lublin.pl
Budynek posiada windy oraz podjazdy. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku znajdują się platformy. Budynek w trakcie remontu,
planowane dostosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych.

Parking dla osób niepełnosprawnych

Wejście z podjazdem do budynku oraz
parking

Platforma do czytelni

Budynek Biblioteki Głównej – Część Nowa.
Budynek posiada toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz windy. Wejście płaskie do
budynku, połączony z budynkiem części starej Biblioteki Głównej pochylnią.
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Podjazd wewnątrz budynku

Mapa reliefowa oraz przejście do
budynku Biblioteki Głównej

Układ Komunikacyjny Miasteczka Akademickiego
Strefa ruchu pieszych
Bliska odległość do Wydziałów, Rektoratu, Przychodni, Centrum Kultury Fizycznej, Akademickiego
Centrum Kultury, sklepów spożywczych, punktów xero i wydruku, pralni i stołówki studenckiej,
barków w akademikach.

Pochylnia dla osób na wózkach w stronę
kładki dla pieszych nad ul. Sowińskiego

Winda na kładce dla pieszych nad ul.
Sowińskiego przy ACK „Chatka Żaka”
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Dolny poziom windy przy ACK „Chatka
Żaka”

Podjazdy dla osób na wózkach do
Domów Studenckich

Przejście w prześwicie pod
Akademikami „Amor” i „Babilon”
w stronę Rektoratu
Komunikacja i poruszanie się po
Kampusie

Droga w stronę Akademików oraz
Centrum Kultury Fizycznej

30

Plan Miasteczka
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