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Potrzeby osób z niepełnosprawnościami są bardzo zróżnicowane, dlatego w sprawie szczegółów 

dostępności budynków, prosimy o kontakt: 

Kierownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnściami i Wsparcia Psychologicznego: 

Wojciech Góra 

DS „Helios”, ul. Czwartaków 13 pok. 2 

tel. (81) 537-56-43 

e-mail: wojciech.gora@mail.umcs.pl  

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego 

DS „Helios”, ul. Czwartaków 13 pok. 9 

tel. (81) 537-58-90 

e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl 

 

mailto:wojciech.gora@mail.umcs.pl
mailto:punkt@poczta.umcs.lublin.pl


DS Amor 

ul. Idziego Radziszewskiego 18 

20-036 Lublin 

Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem znajduje 

wyremontowany podjazd o stopniu nachylenia umożliwiającym samodzielne poruszanie się 

osobie na wózku. Dostępne wejście do windy znajduje na zewnątrz budynku, po prawej 

stronie od wejścia głównego. Dostosowana łazienka z toaletą wspólna dla wszystkich 

mieszkańców z niepełnosprawnościami znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Budynek 

jest wyposażony w sprzęt ewakuacyjny dla osób z niepełnosprawnościami (krzesło 

ewakuacyjne). W pobliżu wejścia znajduje się miejsce parkingowe dla osób z 

niepełnosprawnościami. Na recepcji zamontowana jest pętla indukcyjna. 

1. Wejście z zewnątrz do windy w DS Amor

 

2. Miejsce parkingowe pod DS Amor

 

  



DS Babilon  

ul. Idziego Radziszewskiego 17 

20-036 Lublin 

Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażony jest w podjazdy 

zewnętrzne i wewnętrzne. W budynku znajduje się winda z systemem głosowym. Dostępne 

są pokoje z indywidualnymi i dostosowanymi łazienkami. Budynek jest wyposażony w sprzęt 

ewakuacyjny dla osób z niepełnosprawnościami (krzesło ewakuacyjne). Na drugim piętrze 

znajduje się pokój wyciszeń. Na recepcji zamontowana jest pętla indukcyjna. 

3. Podjazd wewnętrzny w DS Babilon

 

4. Pokój wyciszeń w DS Babilon

  



DS Femina 

ul. Langiewicza 20 

20-035 Lublin 

Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem znajduje się winda 

zewnętrzna. W budynku jest podnośnik pionowy i dwie windy. Dostępne są pokoje z 

indywidualnymi, dostosowanymi łazienkami. Budynek jest wyposażony w sprzęt 

ewakuacyjny dla osób z niepełnosprawnościami (krzesło ewakuacyjne). W pobliżu wejścia 

znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Na recepcji 

zamontowana jest pętla indukcyjna. 

5. Dźwig wewnętrzny w DS Femina

 

6. Winda przed DS Femina

 

  



DS Grześ  

ul. Langiewicza 24 

20-035 Lublin 

Przed budynkiem znajduje się podjazd. Wewnątrz są schody, które utrudniają dotarcie na 

półpiętro. W budynku znajduje się winda. Łazienki nie są dostosowane do osób z 

niepełnosprawnością ruchową. Budynek jest wyposażony w sprzęt ewakuacyjny dla osób z 

niepełnosprawnościami (krzesło ewakuacyjne). W pobliżu wejścia są dwa dostosowane 

miejsca parkingowe. Na recepcji zamontowana jest pętla indukcyjna. 

7. Podjazd pod DS Grześ

 

  



DS Helios 

20-036 Lublin 

ul. Czwartaków 13 

Przed budynkiem znajduje się podjazd. Wewnątrz są dwie windy. Na parterze znajduje się 

ogólnodostępna dostosowana toaleta. W pokoju 9 znajduje się siedziba Biura ds. Osób z 

Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego. Na recepcji zamontowana jest pętla 

indukcyjna.  

8. Podjazd pod DS Helios

 

  



DS Ikar 

ul. Czwartaków 15 

20-045 Lublin 

Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Przed wejściem znajduje się podjazd. 

W budynku są 3 windy. Na parterze znajduje się ogólnodostępna dostosowana łazienka i 

toaleta. Budynek jest wyposażony w sprzęt ewakuacyjny dla osób z niepełnosprawnościami 

(krzesło ewakuacyjne). Na recepcji zamontowana jest pętla indukcyjna. 

9. Podjazd pod DS Ikar

 

10. Windy w DS Ikar

 



DS Jowisz 

ul. Langiewicza 5 

20-035 Lublin 

Pochylnia za budynkiem umożliwia wejście przez boczne drzwi. Dojście do recepcji utrudnia 

zejście o stopień w dół. W budynku znajdują się windy z systemem głosowym. Budynek jest 

wyposażony w sprzęt ewakuacyjny dla osób z niepełnosprawnościami (krzesło ewakuacyjne).  

Na recepcji zamontowana jest pętla indukcyjna. 

11. Pochylnia do wejścia bocznego DS Jowisz 

 

 

  



DS Kronos 

ul. Sowińskiego 17 

20-040 Lublin 

Budynek składa się z dwóch części: dydaktycznej oraz mieszkalnej. Przed wejściem znajdują 

się liczne schody, wewnątrz nie ma windy. Budynek nie jest dostępny dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową. Budynek jest wyposażony w sprzęt ewakuacyjny dla osób z 

niepełnosprawnościami (krzesło ewakuacyjne). Na recepcji zamontowana jest pętla 

indukcyjna. 

12. Dojście do DS Kronos

 

  



DS Zana 

ul. Zana 11 

20-601 Lublin 

Budynek po generalnym remoncie w części A, dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wejście do budynku z poziomu gruntu. Na drzwiach wewnętrznych informacje w druku 

powiększonym i alfabecie braille’a. Dostępne są pokoje z łazienkami dostosowane do osób z 

niepełnosprawnością ruchową. Na recepcji zamontowana jest pętla indukcyjna. Budynek jest 

wyposażony w sprzęt ewakuacyjny dla osób z niepełnosprawnościami (krzesło ewakuacyjne). 

13. Wejście do DS Zana

 

14. Sala podpisana w alfabecie braille'a

 


