Budynek NCPS Solaris zlokalizowany jest przy ulicy Czerwone Maki 98.
1. Dojazd/dojście
Aby dotrzeć do wejścia głównego budynku NCPS Solaris, należy:
•
•
•

Skręcić z ulicy Michała Bobrzyńskiego w ulicę Luciany Frasatti-Gawrońskiej.
Przejechać ulicą lub przejść chodnikiem z płyt betonowych ok. 275 m. Chodnik
znajduje się po prawej stronie jezdni.
Następnie skręcić w prawo. Po kilku krokach docieramy do szlabanu.

Po lewej stronie jezdni przed szlabanem na wysokości ok. 120 cm usytuowany jest
domofon umożliwiający połączenie z infoportiernią. Przy szlabanie kończy się chodnik, dalej
należy poruszać się po wewnętrznej drodze dojazdowej do budynku. Po wejściu za szlaban
należy skierować się w lewo, po przejściu ok. 35 metrów skręcić w prawo. Około 30 m od
skrętu w prawo docieramy na wysokość wejścia głównego, znajduje się ono po lewej stronie
wewnętrznej drogi dojazdowej.
1.2. Parking
Budynek NCPS Solaris posiada własny parking z dwoma miejscami parkingowymi dla osób
z niepełnosprawnościami. Po wjeździe za szlabanem należy skierować się w lewo, po
przejechaniu ok. 35 metrów skręcić w prawo. Następnie, po lewej stronie mijamy wejście
główne do budynku, dalej na wprost rozpościera się przestrzeń parkingowa (to także miejsce
zbiórki do ewakuacji). Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane
są po lewej stronie, obok siebie, usytuowane jako pierwsze przy wjeździe na parking, a tym
samym najbliżej do wejścia głównego. Miejsca te są wyraźnie oznaczone.
Aby z miejsc parkingowych dotrzeć do wejścia głównego przez ok. 25 m należy poruszać się
po drodze dojazdowej prosto, a następnie skręcić w prawo.
1.3. Komunikacja miejska
Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe pn. „Chmieleniec” znajdują się przy ulicy
Michała Bobrzyńskiego. Dojazd możliwy jest tramwajami linii: 11, 17, 18, 52 i 62 (nocny) oraz
autobusami linii: 578 i 622 (nocny). Dojście z przystanków od ulicy Michała Bobrzyńskiego –
zob. 1. Dojazd/dojście.
2. Wejście główne
Wejście do budynku dostępne jest z poziomu terenu. Przed drzwiami zarysowany jest
okrąg, podłoże zmienia się tutaj na kostkę brukową. Bezpośrednio przed wejściem znajduje
się wycieraczka zewnętrzna – płaszczyzna dojścia zmienia fakturę. Wejście stanowi dwoje
szerokich drzwi. Pomiędzy nimi znajduje się filar podtrzymujący okrągłe zadaszenie
wyróżniające budynek charakterystyczną zaokrągloną od frontu bryłą. Drzwi wejściowe,
rozsuwane automatycznie znajdują się po prawej stronie filara (drzwi po lewej stronie są
zamknięte, służą jako wyjście ewakuacyjne).

Po przejściu przez drzwi znajdujemy się w małym pomieszczeniu, przedsionku. Od holu
głównego oddzielają nas jeszcze jedne szklane drzwi rozsuwane, są one otwierane
i zamykane przez portiernię.
3. Infoportiernia
Po wejściu do budynku, po lewej stronie za przeszkloną ścianą znajduje się portiernia.
Zanim przejdziemy przez kolejne drzwi prowadzące do holu budynku, portier zapyta nas
o cel wizyty. Portiernia kontroluje wejścia na teren budynku oraz udziela informacji.
4. Hol główny
Zarówno przed drzwiami do holu, jak i za nimi, na posadzce ułożone są szerokie
wycieraczki. Po przejściu przez drugie drzwi wejściowe otwierane przez portiera, po prawej
stronie znajduje się urządzenie do dezynfekcji rąk.
5. Poziom 0
Kiedy od wejścia głównego kierujemy się w lewo, napotykamy przeszklone drzwi do
pierwszego odchodzącego od holu korytarza, który prowadzi:
1. Do biura obsługi użytkownika – pokój 2.03, pierwsze przeszklone drzwi po lewej
stronie.
2. Następnie do pomieszczenia niedostępnego dla osób nieupoważnionych, drzwi
zamknięte.
3. Na końcu korytarza docieramy do pomieszczenia socjalnego/kuchni.
Po powrocie do holu głównego, dalej na ścianie po lewej stronie od wejścia do korytarza
zlokalizowana jest winda. W budynku jest jedna winda z komunikatami głosowymi w języku
polskim, wyposażona w przyciski w brajlu, z lustrem. Obsługuje poziomy od minus 1 do 1.
Kolejne drzwi za windą po lewej stronie w holu głównym to wejście do sali
konferencyjnej. Sala konferencyjna może pomieścić ok. 50 osób, nie posiada barier
architektonicznych.
Tuż obok drzwi do sali konferencyjnej, po prawej stronie rozpoczynają się schody
z poręczami po obu stronach prowadzące na pierwsze piętro. Na stopniach schodów
widnieje informacja: „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
Kiedy od wejścia głównego kierujemy się w prawo, mijamy po kolei drzwi do
poszczególnych gabinetów:
•
•

2.17 – gabinet Dyrektora
2.16 – sekretariat

Pomiędzy nimi przy ścianie zlokalizowany jest niski stolik i dwa fotele.
Dalej na tej ścianie znajduje się jeszcze czworo kolejnych drzwi prowadzących do
pokojów pracowników. Po przeciwnej stronie przestrzeń holu zamyka poręcz prowadząca
na schody do poziomu minus 1.

Na końcu ściany z drzwiami do pokojów pracowników znajdują się przeszklone
podwójne drzwi, które poradzą do kolejnego małego korytarza z wejściem do:
1. Toalety damskiej – drzwi do toalety damskiej zlokalizowane są po lewej stronie
korytarza.
2. Naprzeciwko toalety damskiej znajdują się drzwi do pomieszczenia niedostępnego dla
osób nieupoważnionych, drzwi zamknięte.
3. Na wprost od wejścia przeszklone drzwi prowadzą na galerię, gdzie z poziomu 0
można zobaczyć mieszczącą się na poziomie minus 1 halę z akceleratorem kołowym
i odchodzące od niego linie badawcze oznaczone kolorami.
Balkon ten przebiega wzdłuż ścian. Przemieszczając się po nim, możemy obejść
pomieszczenie dookoła. Po zatoczeniu koła, na końcu galerii po prawej stronie zlokalizowane
są drzwi do części biurowej i technicznej – wejście tam możliwe jest tylko kartą dostępu. Jest
to długi korytarz z szeregiem drzwi do pokojów pracowników po prawej stronie. Idąc dalej
galerią, znajdujemy się w pobliżu metalowych schodów prowadzących na niższy poziom. Na
tej ścianie są też drzwi do pomieszczenia technicznego i control room – pomieszczenie
z dostępem tylko dla specjalistów sterujących pracą akceleratora.
Galeria pozbawiona jest barier architektonicznych, jednakże wstęp na nią możliwy jest
tylko w towarzystwie pracownika jednostki.
Po powrocie do holu głównego, dalej w lewo za wejściem do korytarza z toaletą damską
i wejściem na galerię – następne przeszklone podwójne drzwi prowadzą do kolejnego
korytarza, w którym:
1. W pierwszej kolejności po prawej stronie docieramy do wejścia do toalety
dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2. Następne do toalety męskiej.
3. Kolejne drzwi na tej ścianie są zamknięte i prowadzą do pracowni niedostępnej dla
osób nieupoważnionych.
4. Korytarz prowadzi do wejścia do przestronnego pomieszczenia socjalnego/kuchni.
6. Poziomy budynku
NCPS Solaris jest jednostką UJ o szczególnym charakterze. Cały budynek objęty jest
ograniczeniami w swobodnym poruszaniu się osób niebędących pracownikami jednostki.
Prawo do przemieszczania się w budynku bez stałej asysty pracownika mają użytkownicy,
którzy odbyli odpowiednie szkolenia, posiadają identyfikator oraz kartę dostępu.
Poziom minus 2 – poziom akceleratora liniowego– niedostępny dla osób nieupoważnionych.
Niedostępny także dla osób poruszających się na wózku – brak windy obsługującej ten
poziom.
Poziom minus 1 – hala akceleratora kołowego i linie badawcze – niedostępny dla osób
nieupoważnionych. Dla zwiedzających, uczestników wydarzeń, indywidualnych gości

możliwe jest przejście galerią wokół hali z poziomu 0, wyłącznie w towarzystwie pracownika
NCPS Solaris.
Ponadto, na poziomie minus 1 zlokalizowane są:
•
•
•

pomieszczenia techniczne,
pomieszczenia personelu sprzątającego obiekt,
toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, do której dotrzemy,
kiedy po wyjściu z windy będziemy kierować się w lewo, mijając najpierw schody,
a następnie wejście do pomieszczenia technicznego po lewej stronie.

Poziom 0 – ograniczone prawo samodzielnego przemieszczania się dla uczestników
wydarzeń, zwiedzających, umówionych gości. Dostęp do sali konferencyjnej, toalet,
sekretariatu, biura użytkownika oraz pomieszczenia socjalnego. Zob. opis: 5. Poziom 0.
Poziom 1 – pomieszczenia biurowe – dostępne dla pracowników jednostki.
Kiedy po wyjściu z windy na poziomie pierwszym kierujemy się prosto, docieramy do
wejścia do sali konferencyjnej. Sala służy wyłącznie wewnętrznie pracownikom do roboczych
spotkań zespołu Solaris.
Po prawej stronie od windy znajdują się drzwi do pomieszczeń przeznaczonych dla
pracowników.
Po lewej stronie – rozpościera się przed nami tzw. „hol pod świetlikiem”: na środku
zlokalizowany jest stolik z sofami/siedziskami po obu stronach, dookoła liczne duże donice
z roślinami. Z jednej strony przestrzeń holu zamknięta jest ścianą z szeregiem drzwi
prowadzących do pomieszczeń biurowych. Z drugiej poręczą schodów prowadzących na dół.
Po przejściu wzdłuż holu, obok barku z krzesłami zlokalizowanego równolegle do poręczy
oddzielającej hol od klatki schodowej, docieramy do korytarza, w którym:
1.
2.
3.
4.

Pierwsze drzwi po lewej stronie to toaleta damska.
Następnie toaleta męska.
Na wprost wejście do pomieszczenia socjalnego/kuchni.
Po prawej zaś drzwi do małej sali konferencyjnej – służącej spotkaniom
wewnętrznym pracowników.

7. Toalety podsumowanie
Na poziomie minus 1 dostępna jest toaleta dostosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Po wyjściu z windy należy kierować się w lewo, mijamy schody
z poręczami, następnie za schodami duże podwójne drzwi do pomieszczenia technicznego.
Kolejne drzwi prowadzą do toalety.
Na poziomie 0:

•

•

toaleta dostosowana oraz męska znajdują się w korytarzu po lewej stronie holu, do
którego wejście mieści się za schodami, korytarz oddzielony jest od holu
przeszklonymi drzwiami
toaleta damska na końcu holu, na wprost od wejścia, po lewej stronie małego
korytarza za przeszklonymi drzwiami.

Na poziomie 1:
• toaleta damska i męska zlokalizowane są w korytarzu, do którego docieramy z tzw.
„holu pod świetlikiem”. Po wyjściu z windy należy kierować się w lewo, wzdłuż barku
z krzesłami przy poręczy klatki schodowej, na końcu znajduje się wejście do korytarza.
8. Informacje ogólne
Z boku przy drzwiach do poszczególnych pomieszczeń oraz przy wejściach do korytarzy
umieszczone są tabliczki informujące o numerze i nazwie pomieszczenia w języku angielskim,
brak opisów w brajlu.
NCPS Solaris jest miejscem przyjaznym dla psów asystujących.
Na terenie budynku istnieje możliwość komunikacji w polskim języku migowym po
wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

