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Opis dostępności budynków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ma na celu 

przybliżenie kandydatom na studia, studentom i doktorantom dostępności architektonicznej 

i informacyjno-komunikacyjnej Wydziałów i innych budynków, na których realizowane są 

zajęcia dydaktyczne, zajęcia sportowe lub wydarzenia kulturalne.  

 

Potrzeby osób z niepełnosprawnościami są bardzo zróżnicowane, dlatego w sprawie 

szczegółów dostępności budynków, prosimy o kontakt: 

Kierownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami 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 

Znajdź nas na Facebooku 

  

mailto:wojciech.gora@mail.umcs.pl
mailto:punkt@poczta.umcs.lublin.pl
https://www.facebook.com/Biuro.ds.Osob.z.Niepelnosprawnosciami.UMCS/posts/4879812648780919


Dojście do budynków Uczelni znajdujących się w okolicy placu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie od domów studenckich jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością 

ruchową. Przy kładce nad ulicą Sowińskiego znajduje się winda. Na kładce są podjazdy, w 

tym jeden przy bocznym wejściu do budynku Rektoratu. W obrębie placu są obniżone 

krawężniki i płaskie dojścia do każdego Wydziału znajdującego się przy Placu Marii Curie-

Skłodowskiej. 

1. Instrukcja znajdująca się przy kładce nad ulicą Sowińskiego 

 

2. Kładka i winda zewnętrzna nad ulicą Sowińskiego 

 

 

  



Wydział Artystyczny 

al. Kraśnicka 2a, 2b 

20-718 Lublin 

Przed wejściem do Instytutu Muzyki oraz Instytutu Sztuk Pięknych są pochylnie, jednak ze 

względu na niedostosowaną przestrzeń przed budynkami, dostępność dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową jest utrudniona. W budynkach nie ma wind. Przy wejściu do 

Instytutu Sztuk Pięknych znajduje się pokój wyciszeń. W portierni Instytutu zamontowana 

jest pętla indukcyjna. W dziekanacie jest stanowiskowa pętla indukcyjna oraz dostęp do 

tłumacza PJM on-line. 

3. Wyposażenie w pokoju wyciszeń w Instytucie Sztuk Pięknych Wydział Artystyczny 

 

 

  



Wydział Biologii i Biotechnologii 

ul. Akademicka 19 

20-033 Lublin 

Budynek częściowo dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed wejściem 

do budynku znajduje się podjazd. W budynku znajdują się platformy przyschodowe oraz 

windy w dwóch miejscach. Szerokość korytarzy pozwala na swobodne poruszanie się 

osobom z niepełnosprawnością ruchową. W budynku znajdują się dostosowane toalety. 

Budynek składa się z dwóch skrzydeł. W pełni dostępne są parter i pierwsze piętro obu 

skrzydeł. W nowym skrzydle są dwie dostosowane windy, które nie dojeżdżają na najwyższe 

piętro. W starym skrzydle jest winda osobowa, niedostępna dla osób na wózku.  

4 Podjazd przed wejściem 

 

5. Windy w nowym skrzydle 

 

 



6. Platforma przyschodowa na parterze 

 

  



Wydział Chemii 

Budynek A "Mała Chemia": 

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2 

20-031 Lublin 

Budynek B "Collegium Chemicum" (dawniej nazywany "Dużą Chemią"): 

pl. M. Curie-Skłodowskiej 3 

20-031 Lublin 

Budynek C "Chemia Organiczna": 

ul. Gliniana 33 

20-614 Lublin 

Wejście do budynku Dużej Chemii jest z poziomu gruntu. W środku są dwie windy. Na 

każdym piętrze znajduje się dostosowana toaleta. Szerokość korytarzy pozwala na swobodne 

poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. W portierni zamontowana jest pętla 

indukcyjna. W dziekanacie jest stanowiskowa pętla indukcyjna. 

Wejście do budynku Małej Chemii, gdzie znajdują się dziekanaty (półpiętro), wyposażone jest 

w platformę przyschodową. W budynku nie ma windy. 

Przed wejściem do budynku C jest pochylnia. W środku znajdują się dostosowane toalety i 

winda. Na korytarzu prowadzącym od wejścia głównego do windy utrudnienie stanowią dwa 

stopnie. 

7. Wejście do budynku Małej Chemii 

 

 

http://portal.umcs.pl/pl/mala-chemia,2747.htm
http://portal.umcs.pl/pl/collegium-chemicum,2748.htm


8. Platforma w budynku Małej Chemii 

 

9. Windy w budynku Dużej Chemii 

 

  



10. Wejście do budynku C Wydziału Chemii 

 

11. Wejście do budynku C Wydziału Chemii 

 

 

  



Wydział Ekonomiczny, Rektorat 

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 

20-031 Lublin 

 

Do budynku prowadzą trzy wejścia z poziomu gruntu. W środku znajduje się duża winda, 

która zatrzymuje się na wszystkich piętrach, przestronna winda w dobudowanej klatce 

schodowej i dwie małe windy, które zatrzymują się od czwartego piętra. Szerokość korytarzy 

pozwala na swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Dojście do 

biblioteki wydziałowej (poziom -1) jest wyłącznie po schodach. Wsparcie w wypożyczeniu 

książek może zapewnić m.in. dedykowany asystent osoby z niepełnosprawnością. 

Dostosowane toalety znajdują się na parterze. Przed budynkiem znajdują się dostosowane 

miejsca parkingowe. 

12. Wejście do Rektoratu i na Wydział Ekonomiczny 

 

13. Winda zatrzymująca się na wszystkich piętrach Wydziału i Rektoratu 

 

 



14. Toalety na parterze 

 

15. Windy na parterze zatrzymujące się od czwartego piętra. 

 

 

 

  



Wydział Filologiczny, Wydział Historii i Archeologii 

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A 

20-031 Lublin  

 

Przy wejściu głównym znajduje się mapka wskazująca wejście dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową. Jest to równocześnie wejście na Wydział Historii i 

Archeologii, ponieważ Wydziały znajdują się w jednym budynku. W środku znajdują się 

cztery windy, a na drzwiach są tabliczki z podpisem w alfabecie braille’a. Szerokość korytarzy 

pozwala na swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Na każdym 

piętrze znajduje się dostosowana toaleta. W dziekanacie Wydziału Filologicznego jest dostęp 

do tłumacza PJM on-line. 

16. Mapka przy głównym wejściu na Wydział Filologiczny 

 

17. Dwie z czterech wind 

 



18. Podjazd przed wejściem do obu Wydziałów 

 

 

  



Wydział Filozofii i Socjologii 

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 

20-031 Lublin 

 

Przed wejściem znajdują się podjazdy i obniżone krawężniki. W środku jest winda z 

przyciskami w alfabecie braille’a oraz systemem głosowym. Winda nie zatrzymuje się na 

poziomie -1, gdzie znajduje się biblioteka wydziałowa. Wsparcie w wypożyczeniu książek 

może zapewnić dedykowany asystent osoby z niepełnosprawnością. Na każdym piętrze 

znajduje się dostosowana toaleta. Szerokość korytarzy pozwala na swobodne poruszanie się 

osobom z niepełnosprawnością ruchową. W przejściu między Wydziałem Filozofii i Socjologii 

a Historii i Archeologii znajduje się pokój wyciszeń. Od strony Wydziału Historii i Archeologii 

wejście do niego jest dostępne, od strony Wydziału Filozofii i Socjologii  – tylko po schodach. 

19. Wejście do Wydziału

 



20. Winda nie zjeżdża do poziomu -1, gdzie znajduje się biblioteka Wydziałowa

 

  



Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 

ul. Radziszewskiego 10 

20-031 Lublin 

 

Składa się z czterech budynków (A, B, C, D) – podział nie odpowiada ściśle podziałowi na trzy 

instytuty, w raporcie przyjęto uproszczenie. Przejścia między poszczególnymi budynkami 

zapewniają platformy przyschodowe. Szerokość korytarzy pozwala na swobodne poruszanie 

się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Dwa wejścia są dostosowane do osób z 

niepełnosprawnością ruchową: do Instytutu Matematyki i Instytutu Informatyki. Oba wejścia 

są od strony Placu Marii Curie-Skłodowskiej. Każdy budynek wyposażony jest w windę. We 

wszystkich budynkach są dostosowane toalety. W pobliżu wejść znajdują się dostosowane 

miejsca parkingowe. W dziekanatach jest dostęp do tłumacza PJM on-line. 

21. Dojście od Instytutu Matematyki do Instytutu Fizyki, gdzie znajdują dziekanaty

 



22. Przejście od Instytutu Matematyki do Instytutu Informatyki

 

23. Wejście do budynku D od strony placu

 

  



Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

al. Kraśnicka 2D 

20-718 Lublin 

 

Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd. W środku jest winda oraz podjazdy 

zapewniające dostępność do większości pomieszczeń w budynku. Szerokość korytarzy 

pozwala na swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. W portierni 

zamontowana jest pętla indukcyjna. W dziekanacie jest dostęp do tłumacza PJM on-line. W 

budynku znajdują się dostosowane toalety. Na Wydziale znajduje się pokój wyciszeń. 

24. Winda na Wydziale

 

 



25. Pokój wyciszeń

 

26. Podjazd wewnętrzny

 

  



Wydział Pedagogiki i Psychologii 

ul. Głęboka 43 

20-612 Lublin 

 

Do Instytutu Psychologii wejście jest z poziomu gruntu, przed Instytutem Pedagogiki znajduje 

się podjazd. W budynkach są windy z systemem głosowym i przyciskami podpisanymi w 

alfabecie braille’a. Toalety dostosowane są na każdym piętrze. Szerokość korytarzy pozwala 

na swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Na Wydziale znajdują 

się pokoje odpoczynku. W portierni zamontowana jest pętla indukcyjna. W dziekanacie jest 

stanowiskowa pętla indukcyjna oraz dostęp do tłumacza PJM on-line. Przed wejściem do 

budynku znajdują się dostosowane miejsca parkingowe. 

27. Przejście między Wydziałem Politologii i Dziennikarstwa a Instytutem Psychologii

 



28. Windy w Instytucie Pedagogiki

 

29. Toaleta w Instytucie Pedagogiki

 

  



Wydział Politologii i Dziennikarstwa 

ul. Głęboka 45 

20-612 Lublin 

 

Wejście do budynku jest z poziomu gruntu oraz od strony Instytutu Psychologii. Na każdym 

piętrze znajdują się dostosowane toalety. Szerokość korytarzy pozwala na swobodne 

poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Winda wyposażona jest w system 

głosowy, przyciski podpisane są w alfabecie braille’a. W portierni zamontowana jest pętla 

indukcyjna. W dziekanacie jest stanowiskowa pętla indukcyjna. Przed wejściem do budynku 

znajdują się dostosowane miejsca parkingowe. 

30. Winda na Wydziale

 

31. Toalety dostosowane umieszczone we wnękach korytarza

 



Wydział Prawa i Administracji 

Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 

20-031 Lublin 

 

Budynek po generalnym remoncie. Wejście do budynku jest z poziomu gruntu, w budynku są 

dwie windy i dostosowane toalety na każdym piętrze. W portierni zamontowana jest pętla 

indukcyjna. W dziekanacie jest stanowiskowa pętla indukcyjna oraz dostęp do tłumacza PJM 

on-line. Przed budynkiem znajdują się dostosowane miejsca parkingowe. 

32. Wejście na Wydział Prawa i Administracji

  



Centrum Kultury Fizycznej 

ul. Langiewicza 22 

20-032 Lublin 

 

Wejścia do obu budynków są z poziomu gruntu. Dostęp do sal, gdzie odbywają się zajęcia 

dedykowane osobom z niepełnosprawnościami zapewnia winda zewnętrzna i wewnątrz 

budynku. W obu budynkach znajdują się szatnie dostosowane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.. Sala sportowa wyposażona jest w sprzęt do ćwiczeń 

gimnastycznych i do gry boccia. 

33. Winda zewnętrzna przy Budynku B

 

34. Wejście do głównego budynku (A)

 

 



Biblioteka Główna 

ul. Radziszewskiego 11 

20-031 Lublin 

W nowej części wejście jest z poziomu gruntu. W budynku jest winda i dostosowane toalety 

na każdym piętrze. Przed biblioteką są dostosowane miejsca parkingowe. Prosimy o 

sprawdzanie aktualnej dostępności poszczególnych czytelni i wypożyczalni na stronie 

Biblioteki. 

35. Wejście do Biblioteki z poziomu gruntu

 

  



Akademickie Centrum Kultury i Mediów „Chatka Żaka” 

ul. Radziszewskiego 16 

20-031 Lublin 

Budynek dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed wejściem jest 

pochylnia. Wewnątrz są dwie platformy przyschodowe: przed salą widowiskową oraz przed 

Inkubatorem Medialno-Artystycznym. W budynku znajdują się dostosowane toalety. W głębi 

korytarza znajduje się winda z systemem głosowym. Na portierni zamontowana jest pętla 

indukcyjna. 

36. Wejście do Chatki Żaka

 



37. Winda w korytarzu Chatki Żaka

 

38. Platforma przed zejściem od Inkubatora Medialno-Artystycznego

 

  



Stołówka Akademicka „Trójka” 

ul. Langiewicza 16 

20-035 Lublin 

Do budynku można się dostać za pomocą windy. W środku brak barier architektonicznych. 

Wewnątrz znajduje się przyjazna przestrzeń coworkingowa.  

39. Główne wejście na stołówkę

 



40. Winda przy stołówce, dojście od parkingu

 

41. Strefa coworkingowa przy stołówce

 

 


