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p o r a d n i k  i  a p e l

Jednà z podstawowych barier ograniczajàcych w naszym kraju 
aktywnoÊç i samo dzielnoÊç osób z niepełnosprawnoÊcià sà 
nadal budynki u˝ytecznoÊci publicznej, np. urz´dy istotne w ˝yciu 
ka˝dego obywatela, ale równie˝ placówki ˝ycia kulturalnego 
(kina, teatry, sale koncertowe), oÊrodki wypoczynku, restauracje, 
kawiarnie, a oprócz nich Êrodki transportu publicznego. Dla osoby 
majàcej problemy z poruszaniem si´ (czyli o kulach lub na wózku 
inwalidzkim), ale tak˝e dla osoby starszej czy te˝ matki z dzieckiem 
wejÊcie w infrastruktur´ ˝ycia publicznego, np. przemieszczanie si´ 
lub załatwianie spraw w urz´dzie, jest ciàgle wielkim wyzwaniem. 
Problemy majà tak˝e osoby niewidome, niedowidzàce, głuchonie-
me oraz z niepełnosprawnoÊcià intelektualnà.  

W naszej publikacji pragniemy przypomnieç głównie projek-
tantom i inwestorom, ˝e od 7 lipca 1994 r. funkcjonuje, suk-
cesywnie nowelizowana, Ustawa Prawo budowlane. W pkt 3 
ustawodawca umieÊcił jednoznaczny i wyraêny zapis o tym, ˝e 
nale˝y tworzyç niezb´dne warunki do korzystania z obiektów 
u˝ytecznoÊci publicznej, a tak˝e mieszkaniowego budownictwa 
wielorodzinnego osobom z niepełnosprawnoÊcià, w szczególnoÊci 
poruszajàcym si´ na wózkach inwalidzkich.

Powszechne przekonanie o tym, ̋ e niepełnosprawnoÊci nie wa r to 
braç pod uwag´ w procesie projektowania czy modernizowania 
budynków publicznych, jest wielkim nieporozumieniem wynika-
jà cym z codziennego, ale bardzo złudnego doÊwiadczenia. 
Poniewa˝ w ˝yciu publicznym osoby niepełnosprawne widywane 
sà rzadko, zatem wy˝sze nakłady finansowe konieczne do likwi-
dacji barier architektonicznych nie majà społecznego uzasadnie-
nia. Pozwol´ sobie jednak po raz kolejny przypomnieç o danych 
z GUS w 2004 r., które wykazały w sposób bezwzgl´dnie arytme-
tyczny, ˝e mamy w Polsce 6,2 mln osób z niepełnosprawnoÊcià, 
co stanowi ponad 14 proc. ludnoÊci kraju. 
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WejÊcie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. przyniosło ze sobà 
wiele nadziei na zmiany dotyczàce tak˝e niepełnosprawnych 
Polaków. Dało szans´ na sukcesywne zbli˝anie si´ do standar-
dów Unii – na likwidowanie w naszym kraju barier architekto-
nicznych, które majà zasadniczy wpływ na to, jak dalece osoby 
z niepełnosprawnoÊcià mogà byç samodzielne jako obywatele. 

Chciałbym, aby niniejsza publikacja była wyrazistym sygna-
łem, ˝e oczekujemy obowiàzywania dobrej ustawy, która 
mo˝e doprowadziç do tego, ˝eby w naszym kraju wreszcie nie 
było barier. Mam jednak ÊwiadomoÊç, ˝e b´dziemy w Polsce 
mówiç o barierach architektonicznych dopóty, dopóki instytucje, 
które powinny przestrzegaç Prawa budowlanego, nie zacznà 
go przestrzegaç. Bariery b´dà, dopóki architekci nie zacznà 
walczyç o swoje projekty, a inwestorzy nie przestanà pomijaç 
kwestii dost´pnoÊci obiektu. 
Doskonałym przykładem tworzenia dost´pnoÊci jest budynek 
Sejmu RP. Izba ni˝sza polskiego Parlamentu od 2009 r. stała si´ 
symbolem integracji. Na jej rzecz współpracowała Kancelaria 
Sejmu RP, pracownia architektoniczna oraz nasze stowarzyszenie.
Pokłosiem tej współpracy jest Konkurs „Polska bez barier”, 
pod patronatem Marszałka Sejmu RP. Chcemy w nim co roku 
nagradzaç obiekty dostosowane do potrzeb osób z ró˝nymi 
niepełnosprawnoÊciami w całej Polsce. Nasz konkurs ma nie tylko 
nagradzaç, lecz tak˝e uÊwiadamiaç i wpieraç wszystkie ogniwa 
odpowiedzialne za powstajàce obiekty i przestrzeƒ publicznà.

Nasza publikacja jest poradnikiem, ale te˝ apelem. Zwracamy 
uwag´ na pomijanie znaczàcej grupy społecznej, która przez 
bariery architektoniczne nie mo˝e ̋ yç i normalnie funkcjonowaç. 
JesteÊmy zdecydowani wydawaç podobne publikacje tak długo, 
jak długo b´dà istniały bariery w naszym kraju. Musimy 
przypominaç, ˝e tam, gdzie si´ buduje czy modernizuje, nale˝y 
przestrzegaç prawa. To wystarczy, aby Polska powoli stawała si´ 
krajem architektonicznie dost´pnym dla wszystkich.

Piotr Pawłowski
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
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wst¢p

Ce lem ni niej sze go opra co wa nia jest przed sta wie nie naj cz´ Êciej 
spo ty ka nych za gad nieƒ pro jek to wa nia Êro do wi ska do st´p ne go 
oraz mo˝ li wo Êci ada pta cji naj bli˝ sze go oto cze nia, w któ rym ˝y je 
i miesz ka oso ba z nie pe∏ no spraw noÊcià.

W publikacji wyjaÊniamy pod sta wo we zwro ty, po j´ cia i de fi ni cje 
do ty czà ce ele men tów bu dyn ku i oto cze nia oraz podajemy pa ra
me try z za kre su da nych an tro po me trycz nych oso by z nie pe∏ no
spraw noÊcià, er go no mii, po wierzch ni i mo˝ li wo Êci ma new ro wych 
wóz ka oraz wy ni ka jà cych z te go ogra ni czeƒ. 

Przypominamy pod sta wo we prze pi sy praw ne do ty czà ce roz po
rzà dzeƒ, re gu la cji praw nych, pla no wa nia i spe∏ nie nia wa run ków 
tech nicz nych w za kre sie pro jek to wa nia dla osób z ogra ni czo ny mi 
mo˝ li wo Êcia mi ru chu i nie pe∏ no spraw nych. Przed sta wimy  przy
k∏a dy er go no micz nych, al ter na tyw nych roz wià zaƒ prze strze ni, 
u∏a twia jà cych po ru sza nie si´ oso bie z nie pe∏ no spraw noÊcià na 
ze wnà trz, jak i wewnà trz bu dyn ku. Podpowiadamy Paƒstwu, 
w ja ki spo sób z jak naj mniej szà in ge ren cjà w struk tu r´ bu dyn ku 
do ko naç jego ada pta cji i przy sto so wa nia. 

Warto dodaç, ˝e za pre zen to wa ne przy k∏a do we roz wià za nia – 
pro ste i oczy wi ste – sta no wià je dy nie zach´t´ do otwar te go spoj
rze nia na pro jek to wa nie przy ja zne dla wie lu u˝yt kow ni ków. 

Przedstawiamy tak˝e wzory dokumentów zwiàzanych z dostoso
waniem budynków.
Niniejsza publikacja wraz ze wzorami dokumentów dost´pna jest 
tak˝e w wersji elektronicznej na portalu www.niepe∏nosprawni.pl 
w dziale Architektura.
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i  p o d  s ta  w o  w e  w y  m i a  r y  
 i  z a  k r e  s y  r u  c h u

Z po wo du ró˝ no rod nych scho rzeƒ i ro dza jów nie pe∏ no spraw no Êci 
(ruchowych, wzro ko wych, s∏u cho wych etc.) nie ma jed no li tej de fi ni-
cji okre Êla jà cej oso b´ z nie pe∏ no spraw noÊcià. Po nad to mo˝ li wo Êci 
lub te˝ ogra ni cze nia psy cho fi zycz ne kwa li fi ku jà u˝yt kow ni ków prze-
strzeni do mniej lub bar dziej spraw nych grup ludzi. Z te go po wo du 
w po ni˝ szym opra co wa niu po da no ogól ne i pod sta wo we wy mia ry 
i za kre sy ru chu w od nie sie niu do osób z nie pe∏ no spraw noÊcià, 
po ru sza jà cych si´ na wóz kach, oraz ogól ne wy mia ry po wierzch-

ni  ma new ro wych dla ró˝ nych 
grup u˝yt kow ni ków trwa le lub 
cza so wo nie spraw nych (czyli 
osób star szych, po ru sza  jà cych 
si´ o la skach, ko bie t w cià ̋ y, 
os ób z uszko dzo ny mi koƒ czy-
na mi i innych).

Warto wiedzieç, ˝e dla osób 
z niepe∏nosprawnoÊcià narzà-
du ruchu, po ru sza jà cych si´ 
na wóz kach in wa lidz kich, 
du ̋ ym pro blemem sà ró˝ne 
dys  funk cje i ogra ni czenia or  - 
gani zmu, jak rów nie˝ ró˝ no-
rod ny sprz´ t wspo ma ga jà cy. 

Pa  ra  dok sal nie, oso by mniej spraw ne ru cho wo, ale wy po sa ̋o ne 
w lep szy spe cja li stycz ny sprz´t mo gà byç bar dziej spraw ne od 
osób o mniej szym stop niu niepe∏nosprawnoÊci. 

Da ne do ty czà ce mo˝ li wo Êci an tro po me trycz nych osób z nie-
pe∏no sprawnoÊcià ru cho wà sà wi´c uÊred nio ne i do ty czy to 
wi´k szo Êci cech pomieszczenia, jak np. wy so koÊci p∏asz czy zny 
wi dze nia, mo˝ li wo Êci za si´ gu koƒ czyn gór nych lub dol nych. 
Do dat ko wym problemem przy uÊred nianiu da nych wy mia ro-
wych dla u˝yt kow ni ka po ru sza jà ce go si´ na wóz ku in wa lidz kim 

z a s i ´ g  r u c h u  r à k  w  p i o n i e
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jest sa ma ró˝ no rod noÊç sprz´ tu – dla osób u˝y wa jà cych du ̋ ych 
wóz ków z na p´ dem elek trycz nym po le ma new ro we wóz ka 
(ob rót) lub je go wy miar (d∏u goÊç, sze ro koÊç) b´ dà wi´k sze ni˝ 
w przy j´ tych nor mach. Do ty czy to rów nie˝ stre fy po la ma new ru 
i za si´ gu ràk, za si´ gu wzro ku i kà ta wi dze nia oka. Podczas 
pro jek to wa nia obiektu dla in we sto rów pry wat nych na le ̋ y przyj-
mo waç pa ra me try usta la ne in dy wi du al nie wed∏ug mo˝ li wo Êci 
i wy ma gaƒ u˝yt kow ni ka.

Po ni˝ sze da ne ma jà du ̋e zna cze nie przy pro jek to wa niu rzu tów 
po zio mych i pio no wych. Wa run ku jà za cho wa nie bez piecz nych  
wiel ko Êci po wierzch ni po trzeb nych do prze miesz cza nia si´ 
w domu, pra cy czy te˝ do ko rzy sta nia z naj bli˝ sze go oto cze nia. 
Po da ne wy mia ry mo gà ró˝ niç si´ od mi ni mal nych (nor ma tyw-
nych) za le ceƒ pro jek to wych. Dla osób po ru sza jà cych si´ na 
wóz kach ró˝ ni ce te wy ni ka jà g∏ów nie z:
• ró˝ ni cy w mo˝ li wo Êciach ru chowych i za si´ gu koƒ czyn gór-

nych, 
• ró˝ ni cy w wy so ko Êci sie dzi ska wóz ka,
• ogólnej sprawnoÊci osoby poruszajàcej si´ na wózku,
• rodzaju oraz zwrotnoÊci wózka inwalidzkiego

z a s i ´ g  r u c h u  r à k  w  p o z i o m i e  i  w  p i o n i e
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ii o t o c z e n i e  d o s t ¢ p n e

pod sta wo we po j¢ cia i  okre Âle nia

bu dy nek u˝y  tecz no Êci  pu bl icz nej
to obiekt prze zna czo ny do wy ko ny wa nia funk cji: ad mi ni stra cji 
paƒ stwo wej, wy mia ru spra wie dli wo Êci, kul tu ry, kul tu re li gij ne go, 
oÊwia ty, na uki, s∏u˝ by zdro wia, opie ki spo ∏ecz nej i so cjal nej, 
ob s∏u gi ban ko wej, han dlu, ga stro no mii, us∏ug, tu ry sty ki, spor-
tu, ob s∏u gi pa sa ̋ e rów w trans por cie ko le jo wym, dro go wym, 
lot ni czym i wod nym, pocz ty i te le ko mu ni ka cji oraz in ny ogól no-
do st´p ny bu dy nek prze zna czo ny do wy ko ny wa nia po dob nych 
funk cji*. 

bu dy nek miesz kal ny wie lo ro dzin ny
to obiekt za wie ra jà cy wi´ cej ni˝ cztery miesz ka nia lub ze spó∏ 
ta kich bu dyn ków, wraz z urzà dze nia mi zwià za ny mi z ich ob s∏u gà 
oraz zie le nià i re kre acjà przy do mo wà*. 

bu dy nek za miesz ka nia zbio ro we go 
to obiekt prze zna czo ny do okre so we go po by tu lu dzi po za sta ∏ym 
miej scem za miesz ka nia, ta ki jak: ho tel, mo tel, pen sjo nat, dom 
wy po czyn ko wy, schro ni sko tu ry stycz ne, in ter nat, dom stu denc ki, 
ko sza ry, za k∏ad kar ny i za k∏ad dla nie let nich, a tak ̋ e bu dy nek do 
sta ∏e go po by tu lu dzi, ta ki jak: dom ren ci stów i dom dziec ka*. 

* Zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytu
owanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z póên. zm.).
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spocznik – po zio ma p∏asz czy zna po mi´ dzy jed nym a dru-
gim sze re giem scho dów.

podjazd – dro ga pod ró˝ nym kà tem na chy le nia prowadzà-
ca do bu dyn ku, odcinek drogi wiodàcy pod gór´.

pochylnia – uko Ênie na chy lo ne po dej Êcie lub pod jazd 
∏à czà ce po ∏o ̋o ne na ró˝ nych po zio mach frag men ty bu dyn-
ku (bu dow li) lub dro gi o spadku powy˝ ej 5 proc. Sto so wa na 
za miast scho dów dla pie szych oraz w trans por cie.

rampa – nie zbyt sze ro ka po wierzch nia o kà cie na chy le nia 
do 15 stop ni, po zwa la jà ce po ko naç ró˝ ni ce po zio mów bez 
u˝y cia stop ni.

platforma – p∏a ska, od kry ta i po zba wio na Êcian kon struk-
cja (lub po wierzch nia) przy sto so wa na do dêwi ga nia przed-
mio tów lub osób.

remont – jest to in ge ren cja w struk tu r´ funk cjo nal nà i/lub 
kon struk cyj nà bu dyn ku. Mo ̋e to byç np.: usu ni´ cie/do da-
nie Êcian lub in nych ele men tów bu dyn ku, wy ko na nie pod-
cià gów w miej scach Êcian kon struk cyj nych, prze su ni´ cie 
lub po sze rze nie otwo rów drzwio wych/okien nych, wy mia na 
na wierzch ni, pod ∏o gi etc.

adaptacja – to przy sto so wa nie obiek tu/lo ka lu do u˝yt ku in-
ne go ni˝ pier wot ne prze zna cze nie np. lo ka lu miesz kal ne go 
na sklep (przy za cho wa niu od po wied nich pro ce dur praw-
nych i bu dow la nych).

po d s t a w o w e  p o j ´ c i a
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przepisy prawne

Wybrane przepisy techniczno-budowlane okreÊlajàce warunki,  
jakim powinny odpowiadaç obiekty budowlane zgodnie z Rozpo
rzà dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç 
budynki i ich usytuowanie.

dziaŁ i

dojÊcia i  dojazdy (rozdzia∏ ii)

1. (§ 16) co najmniej jedno dojÊcie do budynku przeznaczo-
ne dla osób niepe∏nosprawnych. Do wejÊç do budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego 
i u˝ytecznoÊci publicznej powinny byç doprowadzone utwar-
dzone dojÊcia o szerokoÊci minimalnej 1,5 m, przy czym 
co najmniej jedno dojÊcie powinno zapewniaç osobom 
niepe∏nosprawnym dost´p do ca∏ego budynku lub tych jego 
cz´Êci, z których osoby te mogà korzystaç1. Powy˝sze dojÊcia 
powinny zostaç doprowadzone od dojÊç/dojazdów ∏àczàcych 
dzia∏ki budowlane, budynki, urzàdzenia z nimi zwiàzane 
z drogà publicznà.

miejsca postojowe dla samochodów osobow ych 
(rozdzia∏ iii)

1. (§ 18) miejsca postojowe dla samochodów, z których 
korzystajà osoby niepe∏nosprawne i ich oznakowanie. Liczba 
i sposób urzàdzenia miejsc postojowych powinna byç zgodna 
z wymaganiami ustalonymi w decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu. Szczegó∏owy sposób znako-

1 Wymaganie dost´pnoÊci dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià nie dotyczy budynków 
na terenach zamkni´tych, a tak˝e budynków w zak∏adach karnych, aresztach 
Êledczych, zak∏adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz budynków 
w zak∏adach pracy, nieb´dàcych zak∏adami pracy chronionej, z wyjàtkiem budyn-
ków u˝ytecznoÊci publicznej (§ 16 pkt 3).
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wania miejsc parkingowych zawiera Za∏àcznik Nr 1 (znaki 
informacyjne) do Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegó∏owych warun
ków technicznych dla znaków i sygna∏ów drogowych oraz 
urzàdzeƒ  bezpieczeƒstwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach. W tym wypadku b´dzie to 
znak informacyjny – bia∏a tabliczka ze znakiem graficznym 
przedstawiajàcym osob´ na wózku inwalidzkim – i powinien 
byç umieszczony pod znakiem informujàcym o miejscach  
postojowych (parkingu). 

2. (§ 21) szerokoÊç stanowiska postojowego dla samochodów 
osobowych u˝ytkowanych przez osoby niepe∏nosprawne, 
powinna wynosiç co najmniej 3,6 m szerokoÊci i mieç d∏ugoÊç 
5 m. W przypadku usytuowania wzd∏u˝ jezdni – d∏ugoÊç co 
najmniej 6 m i szerokoÊç co najmniej 3,6 m (z mo˝liwoÊcià  
jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnie nia 
mo˝liwoÊci korzystania z przylegajàcego dojÊcia lub ciàgu 
pieszo-jezdnego).

zieleƒ i  urzàdzenia rekreacyjne (rozdzia∏ Viii)

1. (§ 40) miejsca rekreacyjne, takie jak np. ∏awki w parkach, 
na skwerach dost´pne dla osób niepe∏nosprawnych (dotyczy 
to zespo∏u budynków wielorodzinnych, tj. osiedli, bloków miesz-
kalnych obj´tych jednym pozwoleniem na budow´). Ponadto 
co najmniej 30 proc. powierzchni zajmowanej przez miejsca 
rekreacyjne powinno znajdowaç si´ na terenie biologicznie 
czynnym (chyba ˝e przepisy odr´bne stanowià inaczej).

ogrodzenia (rozdzia∏ iX)

1. (§ 42) furtki, szerokoÊç furtki powinna wynosiç co najmniej 
0,9 m2.
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dziaŁ ii

budynk i i  pomieszczenia (rozdzia∏ i)

1. (§ 54) dojazd do wind z poziomu terenu oraz dost´p na 
wszystkie kondygnacje w budynkach mieszkalnych wieloro-
dzinnych, budynkach zamieszkania zbiorowego (bloki) oraz 
budynkach u˝ytecznoÊci publicznej;

2. (§ 55) pochylnie lub odpowiednie urzàdzenia techniczne 
umo˝liwiajàce dost´p dla osób niepe∏nosprawnych do pierw-
szej kondygnacji oraz kondygnacji parkingu podziemnego 
w budynkach, w których nie jest wymagane wyposa˝enie w 
windy. Rozporzàdzenie okreÊla, jakie budynki powinny byç 
wyposa˝one w windy, sà to Êrednio wysokie i wy˝sze budynki 
u˝ytecznoÊci publicznej, mieszkalne wielorodzinne, budynki 
zamieszkania zbiorowego (z wy∏àczeniem budynku koszaro-
wego), a tak˝e inne budynki, w których co najmniej jedna 
kon dygnacja nadziemna z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na pobyt wi´cej ni˝ 50 osób znajduje si´ powy˝ej 12 m ponad 
po ziomem terenu, oraz dwukondygnacyjne i wy˝sze budynki 
opie ki zdrowotnej i opieki spo∏ecznej.

wejÊcia do budynków i  mieszkaƒ (rozdzia∏ iii)

1. (§ 61) drzwi wejÊciowe do budynku oraz kszta∏t i wymiary 
pomieszczeƒ wejÊciowych zapewniajàce dogodne warun ki 
ruchu dla osób niepe∏nosprawnych (w tym otwo ry drzwiowe 
o minimalnych wymiarach w Êwie tle oÊcie ̋nicy: szero koÊç 0,9 
m; wysokoÊç 2 m, wysoko Êç progów maksy malnie 0,02 m).

schody i  pochylnie (rozdzia∏ iV )

1. (§ 71) wymiary pochylni przeznaczonych dla osób 
niepe∏nosprawnych. Wymiary minimalne – szerokoÊç 1,2 m; 
wysokoÊç kraw´˝ników minimum 0,07 m, przestrzeƒ manewro-

2  Inaczej w przypadku furtki na drodze przeciwpo˝arowej. 
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wa przed i za pochylnià minimum 1,5 m) poza polem otwierania 
skrzyd∏a drzwi wejÊciowych do budynku. Dodatkowo przy balu-
stradach lub Êcianach przyleg∏ych do pochylni nale˝y  zastosowaç 
obustronne  por´cze o odst´pie od 1 do 1,1 m, umieszczone na 
wysokoÊci 0,75 i 0,9 m od p∏aszczyzny ruchu; oddalone od Êcian, 
do których sà mocowane, co najmniej 0,05 m. 

2. DługoÊç spocznika pochylni powinna wynosiç co najmniej 
1,4 m poza polem otwierania skrzyd∏a drzwi wejÊciowych do 
budynku, szerokoÊç powinna byç równa szerokoÊci pochylni.

pomieszczenia higieniczno-sanitarne3 (rozdzia∏ V)

1. (§ 81 pkt 3) wymiary kabin natryskowych zamkni´ tych prze-
znaczonych dla osób poruszajàcych si´ na wózkach (wymiary 
minimalne, powierzchnia 2,5 mkw., szerokoÊç 1,5 m, urzàdzenia 
wspomagajàce, np. por´cze, uchwyty); 

2. (§ 86) co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne 
(∏azienka, toaleta) na ka˝dej kondygnacji dost´pnej dla osób 
niepe∏nosprawnych. Przystosowanie powinno polegaç na:

a) zapewnieniu przestrzeni manewrowej (o Êrednicy co najmniej 
1,5 m)

b) zastosowaniu w pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich 
drzwi bez progów o szerokoÊci min. 0,9 m

c) zainstalowaniu co najmniej jednej miski ust´powej i umywalki 
przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne

d) zainstalowaniu uchwytów i por´czy u∏atwiajàcych korzystanie 
z urzàdzeƒ sanitarnych.

szczególne wymagania dotyczàce mieszkaƒ 
w budynkach wielorodzinnych (rozdzia∏ Vii)

1. (§ 95) kszta∏t i wymiary przedpokoju w budynku mieszkalnym 
umo˝liwiajàce wykonanie manewru wózkiem inwalidzkim. 

3 Sà to ∏aênie, sauny, natryski, ∏azienki, ust´py, umywalnie, szatnie, przebieralnie, 
pralnie, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, jak te˝ pomieszczenia s∏u˝àce do 
odka˝ania, oczyszczania oraz suszenia odzie˝y i obuwia, a tak˝e przechowywania 
sprz´tu do utrzymania czystoÊci.
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Âro do wi sko ze wn¢trz ne

uli  ca
Ogól na do st´p noÊç prze strze ni miej skiej jest jed nym z naj wa˝-
niej szych czyn ni ków, któ re wp∏y wa jà na to, czy oso by ze spe cjal-
ny mi po trze ba mi sà spo ∏ecz nie ak tyw ne. Do st´p ne i przy ja zne 
Êro do wi sko dla osób z nie pe∏ no spraw noÊcià to przede wszyst kim 
do st´p ne Êrod ki trans por tu pu blicz ne go, par kin gi, wy sep ki przy-
stan ko we, ni skie kra w´˝ ni ki, przej Êcia przez jezd ni´, sy gna li za cja 
dêwi´ ko wa. Sà to g∏ów ne czyn ni ki de cy du jà ce o tym, czy oso ba 
nie wi do ma lub po ru sza jà ca si´ na wóz ku b´ dzie mi mo wol nym 
wi´ê niem w∏a sne go po dwór ka czy te˝  pe∏ no praw nym cz∏onkiem 
spo ∏e czeƒ stwa. 

Ba rie ry utrud nia jà ce po ru sza nie si´ oso bom na wóz kach in wa-
lidz kich w Êro do wi sku miej skim mo ̋e my po dzie liç na dwie 
ka  te go rie:

Ogra ni cze nia unie mo˝ li wia jà ce lub utrud nia jà ce oso bom z nie-
pe∏ no spraw noÊcià swobodne poruszanie si´ w ob sza rach zur ba-
ni zo wa nych. Do naj cz´ Êciej wy st´ pu jà cych ba rier urba ni stycz-
nych za li cza jà si´:
• nie rów no Êci chod ni ka, brak ozna ko wa nia ko lo ry stycz ne go 

i fak tu ro we go ele men tów pio no wych i po zio mych ma ∏ej archi-
tek tu ry oraz brak ich ogra ni cze nia kra w´˝ ni ka mi lub opa ska-
mi o od mien nej fak tu ro wo lub ko lo ry stycz nie na wierzch ni (dla 
osób z dys funk cjà na rzà du wzro ku)

• zła organizacja przestrzenna oraz elementy małej architektury 
kolidujàce z ciàgami pieszymi.

Utrud nie nia dla osób z nie pe∏ no spraw noÊcià wy st´ pu jà ce 
w bu dyn kach i ich ele men tach ze wn´trz nych, któ re ze wzgl´ du 
na roz wià za nia tech nicz ne lub wa run ki u˝yt ko wa nia utrud nia jà 
lub unie mo˝ li wia jà swo bo d´ ru chu oso bom z nie pe∏ no spraw-
noÊciami. Ba rie ry ar chi tek to nicz ne wy st´ pu jà ce w ele men tach 
ze wn´trz nych to m.in.:
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• brak odpowiednio wyprofilowanych kra w´˝ ni ków, stu dzien-
ki piw nicz ne, scho dy, nie pra wi d∏o wo umiej sco wio ne dasz ki 
i za da sze nia

• niepra wi d∏o wy po ziom na chy le nia po chyl ni, brak ozna czeƒ 
fak tu rowych nawierzch ni w pobli˝u urzà dzeƒ i obiek tów 
znajdu jà cych si´ na chod ni ku, a tak˝e kraw´dzi chodników.

Ba da nia (wg Ba da nia PUB+, li piec/wrze sieƒ 2003 r.) prze pro wa-
dzo ne na gru pie 150 osób o ró˝ nym stop niu nie pe∏ no spraw no-
Êci mo to rycz nej po zwo li ∏y zi den ty fi ko waç naj cz´st sze pro ble my 
w zakresie dost´pnoÊci, z ja ki mi spo ty ka jà si´ oso by z nie pe∏ no-
spraw noÊcià ruchowà. 
Naj cz´ Êciej po da wa nym pro ble mem oka za∏y si´:
• brak ramp i pod jaz dów oraz ich nie w∏a Êci we do sto so wa nie 

 – 55,3 pro c. 
• brak scho dów lub ich nie w∏a Êci wie przy sto so wa nie – 38,6 pro c.
• Êli skie po wierzch nie – 23,3 pro c.
• brak miejsc par kin go wych
• brak przejÊç dla pie szych w po bli ̋ u bu dyn ku.

Nie ste ty, nie ma Pol skich Norm, któ re by szcze gó ∏o wo okre Êla-
∏y tech nicz no-prze strzen ne pa ra me try Êro do wi ska miej skie go 
i uwzgl´d nia∏y po trze by jak naj wi´k szej gru py u˝yt kow ni ków, 
w tym osób z nie pe∏ no spraw noÊcià. Po ja wia jà si´ rów nie˝ sy gna-

w y m i a r y  s t a n o w i s k  p a r k i n g o w y c h 
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∏y ze Êro do wi ska ar chi tek tów, ˝e kwestie do st´p no Êci bu dyn ków 
w pro ce sie pro jek to wym sà trak to wa ne mar gi nal nie, a wie dza 
do ty czà ca tych zagadnieƒ ogra ni cza si´ do zna jo mo Êci od po-
wied nich wa run ków tech nicz nych, ja kie mu szà spe∏ niaç bu dyn ki. 
Brakuje  prak tycz nych wskazówek, np. ja kie po wierzch nie u∏a-
twia jà po ru sza nie si´ na wóz kach in wa lidz kich.

Zgodnie z  obo wià zu jà cymi prze pi sami:
• dro gi pu blicz ne i budynki
• ta bli ce i zna ki in for ma cyj ne
• dro go we obiek ty in ̋ y nier skie
• scho dy i po chyl nie
• chod ni ki, cià gi pie sze
• urzà dze nia i obiek ty znaj du jà ce si´ na chod ni ku
nie powinny sta no wiç za gro ̋ e nia dla bez pie czeƒ stwa i nie 
utrud niaç ko rzy sta nia z nich i u˝yt ko wa nia przez oso by z nie pe∏-
no spraw noÊcià. 
Nie ste ty, w wi´k szo Êci przy pad ków pro ble mom do st´p no Êci 
to wa rzy szà z∏o ̋o ne kwe stie tech nicz ne. 
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Bar dzo cz´ sto wy st´ pu je równie˝ zja wi sko „po zor nej do st´p-
no Êci”, np. bu do wa ne ram py, których kàt na chy le nia jest zbyt 
du ̋ y lub na wierzch nia jest zbyt Êli ska, aby mo˝ na by ∏o si´ po 
nich bez piecz nie po ru szaç. Nie ste ty, sà to pa ra dok sy bar dzo 
cz´ sto spo ty ka ne w na szej rzeczywistoÊci. Wed∏ug obec nie 
obo wià zu jà cych prze pi sów (Ustawy Pra wo bu dow la ne, Art. 9 
ust. 1) do pusz czal ne od st´p stwa od prze pi sów tech nicz no - 
-bu dow la nych nie mo gà po wo do waç ogra ni cze nia do st´p-
no Êci budynków dla osób z nie pe∏ no spraw noÊcià, za gro ̋ e nia 
˝y cia lu dzi ani bez pie czeƒ stwa mie nia. 

par k ing
Bar dzo cz´ sto sa mo chód jest je dy nym Êrod kiem lo ko mo cji 
po zwa la jà cym oso bie z nie pe∏ no spraw noÊcià na swo bod ne 
po ru sza nie si´ po mie Êcie. Jak kol wiek sa mo dziel ne pro wa dze-
nie sa mo cho du do sto so wa ne go i wy po sa ̋ o ne go dla oso by 
z nie pe∏ no spraw noÊcià nie sta no wi wi´k sze go pro ble mu, to 
zna le zie nie miej sca z ozna cze niem „par king dla oso by z nie-
pe∏ no spraw noÊcià” cz´ sto gra ni czy z cu dem. Po pierwsze 
ta kich miejsc jest wcià˝ za ma ∏o, a po drugie sà one na gmin nie 
zaj mo wa ne przez in nych kie row ców. Pomocne tu mogà okazaç 
si´ wprowadzone w 2008 r. wysokie kary za parkowanie 
na miejscach dla osób z niepełnosprawnoÊcià. Aby miej sca 
par kin go we by ∏y do st´p ne i wy god ne dla osób z nie pe∏ no-
spraw noÊcià, mu szà spe∏ niaç konkretne pa ra me try tech nicz ne 
okre Êlo ne przez sto sow ne prze pi sy:

miej sca po sto jo we dla sa mo cho dów oso bo wych
§ 18.1. Za go spo da ro wu jàc dzia∏ k´ bu dow la nà, na le ̋ y urzà dziç, 

sto sow nie do jej prze zna cze nia i spo so bu za bu do wy, 
miej sca po sto jo we dla sa mo cho dów u˝yt kow ni ków sta-
∏ych i prze by wa jà cych okre so wo, w tym rów nie˝ miej sca 
po sto jo we dla sa mo cho dów, z któ rych ko rzy sta jà oso by 
z nie pe∏ no spraw noÊcià.

 2. Licz b´ i spo sób urzà dze nia miejsc po sto jo wych na le-
˝y dostoso waç do wy ma gaƒ usta lo nych w de cy zji 
o wa run kach za budo wy i za go spo da ro wa nia te re nu, 
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z uwzgl´d nie niem po trzebnej licz by miejsc, z któ rych 
ko rzy sta jà oso by nie pe∏ nospraw ne.

§ 21.1. Sta no wi ska po sto jo we dla sa mo cho dów oso bo wych 
powin ny mieç co naj mniej sze ro koÊç 2,3 m i d∏u goÊç 
5 m, przy czym dla sa mo cho dów u˝yt ko wa nych przez 
oso by nie pe∏ no spraw ne sze ro koÊç sta no wi ska po win na 
wy no siç co naj mniej 3,6 m i d∏u goÊç 5 m, a w przy pad-
ku usy tu owa nia wzd∏u˝ jezd ni – d∏u goÊç co naj mniej 
6 m i sze ro koÊç co naj mniej 3,6 m, z mo˝ li wo Êcià jej 
ogra ni cze nia do 2,3 m w przy pad ku za pew nie nia mo˝-
li wo Êci ko rzy sta nia z przy le ga jà ce go doj Êcia lub cià gu 
pie szo-jezd ne go.
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O do st´p no Êci miej sca par kin go we go de cy du jà rów nie˝ ta kie 
czyn ni ki, jak:
• do god na lo ka li za cja (przy bu dyn kach u˝y tecz no Êci pu blicz nej 

oraz budynkach mieszkalnych miejsca parkingowe dla nie pe∏-
no spraw nych po win ny znaj do waç si´ w po bli ̋ u g∏ów nych wejÊç 
do bu dyn ku)

• do bre ozna ko wa nie
• par ko ma ty, au to ma ty bi le to we i in ne urzà dze nia do ob s∏u gi 

par kin gu po win ny znaj do waç si´ w pobli˝u miej sca dla osób 
z nie pe∏ no spraw noÊcià, do brze ozna ko wa ne i ∏a two do st´p ne

• na wierzch nia miejsca parkingowego oraz chod ni ka po win na 
byç g∏ad ka, an ty po Êli zgo wa, bez wy so kich kra w´˝ ni ków i zjaz-
dów (mak sy -mal nie do 2 cm ró˝ ni cy po zio mów)

• urzà dze nia kon tro l ne i ob s∏u ga ba rie rek do st´ pu po win na 
umo˝ li wiaç korzystanie z nich bez ko niecz no Êci wy sia da nia 
z sa mo cho du.
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wjazd
Âro do wi sko do st´p ne dla osób z nie pe∏ no spraw noÊcià to rów-
nie˝ bez po Êred nie oto cze nie przed bu dyn kiem, m.in.: wjaz dy, 
doj Êcia pie sze, wej Êcia, bra my, furt ki i in ne. Au to no mia w ˝y ciu 
oso bi stym oso by z nie pe∏ no spraw noÊcià to mi´ dzy in ny mi swo-
bo da w po ru sza niu si´, a wi´c bez ko li zyj ny, bez piecz ny do st´p 
do oto cze nia w naj bli˝ szym Êro do wi sku. Szcze gól nie istot ne dla 
nie pe∏ no spraw nych u˝yt kow ni ków dróg jest to, aby sze ro koÊç, 
pro mie nie ∏u ków do jaz dów, na chy le nie po d∏u˝ ne i po przecz ne 
na wierzch ni by ∏o zgod ne z wa run ka mi okre Êlo ny mi w prze pi sach 
bu dow la nych:

§ 42.1. Bra my i furt ki w ogro dze niu nie mo gà otwie raç si´ na 
zewnàtrz dzia∏ ki.

 2. Furt ki w ogro dze niu przy bu dyn kach miesz kal nych 
wie lorodzin nych i bu dyn kach u˝y tecz no Êci pu blicz nej 
nie mo gà utrud niaç do st´ pu do nich oso bom nie pe∏ no-
spraw nym po ru sza jà cym si´ na wóz kach in wa lidz kich.

§ 43. Sze ro koÊç bra my po win na wy no siç w Êwie tle co naj mniej 
2,4 m, natomiast furt ki nie mniej ni˝ 0,9 m, przy czym 
na dro dze po ̋a ro wej sze ro ko Êci te re gu lu jà prze pi sy 
od r´b ne do tyczà ce ochro ny prze ciw po ̋a ro wej.

Wjazd na po se sj´ po wi nien byç wy ko na ny z na wierzch ni 
utwar dzo nej, mo gà to byç wszel kie go ro dza ju kost ki be to no we, 
ka mie nie na tu ral ne , p∏yty chod ni ko we czy asfalt. Wszel kie krat ki 
Êcie ko we i ka na li za cyj ne nie po win ny wy sta waç wy ̋ ej ni˝ 2 cm 
po nad li co na wierzch ni. Je ̋ e li wro ta bra my sà wro ta mi roz wie-
ral ny mi, po win ny otwie raç si´ do we wnàtrz po se sji i nie mieç 
pro gu. Na wierzch nie po win ny mieç fak tu r´ an ty po Êli zgo wà, 
za tem na le ̋ y uni kaç kost ek o ob ∏ych kszta∏ tach i po le ro wa nych 
ka mie ni. W przy pad ku Êcie˝ ki pro wa dzà cej na po se sj´ na chy le-
nie po d∏u˝ ne nie po win no byç wi´k sze ni˝ 5 pro c. co umo˝ li wi 
swo bod ny wjazd wóz kiem. Do jaz dy do bu dyn ków wie lo ro dzin-
nych oraz wjaz dy do ga ra ̋ y po win ny uwzgl´d niaç po trze by 
nie pe∏ no spraw nych miesz kaƒ ców. Wszel kie go ty pu urzà dze nia 
i au to ma ty w ga ra ̋ach pod ziem nych po win ny znaj do waç si´ 
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w miej scach czy tel nie ozna czo nych i ∏a two do st´p nych dla osób 
po ru sza jà cych si´ na wóz kach inwalidzkich. 

scho dy ze wn´trz ne
Scho dy sà nie od ∏àcz nym ele men tem ar chi tek tu ry i majà zna-
czàcy wp∏yw na wa lo ry es te tycz ne bu dyn ku, ale nie ste ty, dla 
osób z nie pe∏ no spraw noÊcià sta no wià jed nà z naj wi´k szych 
ba rier ar chi tek to nicz nych.

Ko niecz noÊç po ko ny wa nia ró˝ nic po zio mów wy ni ka naj cz´ Êciej 
z to po gra fii te re nu lub te˝ ce lo wej aran ̋a cji okre Êlo nych prze-
strze ni. Ró˝ ni ce po zio mów w te re nie mo gà byç po ko ny wa ne:
• ak tyw nie, czy li za po mo cà si ∏y mi´ Êni
• pa syw nie, czy li przy u˝y ciu wspo ma ga jà cych urzà dzeƒ tech -

nicz nych. 

Dla osób po ru sza jà cych si´ na wóz kach wa˝ ne sà al ter na tyw ne 
roz wià za nia w po ko ny wa niu ró˝ nic te re nu. Najkorzystniejsze sà 
łagodne spadki do 5 proc. na dłu˝szych odcinkach. W sy tu acjach, 
gdy wa run ki tech nicz ne nie po zwa la jà na ich stosowanie, koniecz-
ne jest stosowanie po chyl ni lub urzà dze ƒ wspo ma ga jà cych, 
takich jak win dy, pod no Êni ki czy plat for my. W przy pad ku przejÊç 
nad ziem nych i pod ziem nych dla pie szych, ze wzgl´ du na ogra ni-
czo nà przestrzeƒ, w wi´kszoÊci przypadków za sto so wa nie win dy 
lub pod no Êni ka b´dzie je dy nym roz wià za niem po zwa la jà cym na 
po ko na nie ró˝ ni cy po zio mów osobie z nie pe∏ no spraw noÊcià.
Dla osób star szych lub z ogra ni czo ny mi mo˝ li wo Êcia mi ru chu, 
po ru sza jà cych si´ o ku lach lub la skach, wy god ne scho dy ze wn´-
trz ne mu szà spe∏ niaç okre Êlo ne wy ma gania:
• licz ba stop ni w jed nym bie gu stop ni ze wn´trz nych nie po win -

na wy no siç wi´ cej ni˝ 10
• sze ro koÊç stop ni scho dów ze wn´trz nych przy g∏ów nych wej -

Êciach do bu dyn ku (w bu dyn kach miesz kal nych wie lo ro dzin-
nych i bu dyn kach u˝y tecz no Êci pu blicz nej) po win na wy no siç 
co naj mniej 0,35 m

• po wierzch nia scho dów po win na byç za bez pie czo na przed 
poÊli zgiem
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• sze ro koÊç u˝yt ko wa biegu scho dów ze wn´trz nych do bu dyn ku 
po win na wy no siç co naj mniej 1,2 m, przy czym nie mo˝e byç 
ogra ni cza na przez za in sta lo wa ne urzà dze nia oraz ele men ty 
bu dyn ku

• stop nie nie po win ny byç a˝u ro we
• stop nie scho dów nie po win ny mieç pod ci´ç, wr´ bów czy 

no sków
• na le ̋ y za in sta lo waç po r´cz o pochwycie o Êrednicy 3,4-4 cm
• o ile wa run ki tech nicz ne na to po zwa la jà, scho dy ze wn´trz ne 

po win ny byç os∏o ni´ te przed wp∏y wa mi wa run ków at mos fe-
rycz nych

• wsz´ dzie gdzie to mo ̋ liwe na le ̋ y uni kaç stosowania 1-2 stop ni.

W za le˝ no Êci od prze zna cze nia obiek tu i fan ta zji ar chi tek ta 
scho dy mo gà przy bie raç ró˝ ne kszta∏ ty. Scho dy ze wn´trz ne pro-
wa dzà ce do bu dyn ku z re gu ∏y ma jà bie gi pro ste lub z∏o ̋o ne, ale 
zda rza jà si´ te˝ scho dy za bie go we czy wa chla rzo we. W przy pad-
ku scho dów wa chla rzo wych sze ro koÊç stop ni po win na wy no siç 
co naj mniej 0,25 m, na to miast w scho dach za bie go wych i kr´ co-
nych sze ro koÊç ta kà na le ̋ y za pew niç w od le g∏o Êci nie wi´k szej ni˝  
0,4 m od po r´ czy ba lu stra dy we wn´trz nej lub s∏u pa sta no wià-
ce go kon cen trycz nà kon struk cj´ scho dów. W bu dyn ku za k∏a du 
opie ki zdro wot nej sto so wa nie scho dów za bie go wych i wa chla-
rzo wych prze zna czo nych do ru chu pa cjen tów jest za bro nio ne. 
W przy pad ku scho dów ze wn´trz nych o kil ku bie gach za le ca ne 
jest ze wzgl´ dów bez pie czeƒ stwa, aby ba lu stra da by ∏a pe∏ na lub 
o g´ sto osa dzo nych szcze blach. Ko lor i fak tu ra stop ni scho dów 
po win ny byç tak do bra ne, aby oso by z ogra ni czo nà mo˝ li wo Êcià 
wi dze nia mo g∏y uzy skaç pe∏ nà in for ma cj´ (wi zu al nà i do ty ko wà)  
np. o zmia nie lub koƒ cu bie gu scho dów. 
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budynek dost¢pny

rampy, podjazdy
Pochylnie sà elementami budynku umo˝liwiajàcymi osobie z nie-
pe∏ no spraw noÊcià samodzielny dost´p do wszelkich obiektów 
u˝ytecznoÊci publicznej i budynków mieszkalnych. Poprawnie 
zaprojektowana pochylnia mo˝e zabieraç du˝o miejsca. Dlatego 
ze wzgl´du na brak miejsca niejednokrotnie budowane sà 
pochylnie niespełniajàce polskich przepisów. Sà to rozwiàzania 
niedopuszczalne i niebezpieczne dla u˝ytkowników. Je˝eli nie jest 
mo˝liwe wybudowanie pochylni zgodnej z przepisami, konieczne 
jest poszukiwanie alternatywnych rozwiàzaƒ, np. podnoÊników.

p r z y k ∏ a d y  r o z w i à z a ƒ  p r z e s t r z e n n y c h  p o c h y l n i
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Kon struk cja i ro dzaj ma te ria ∏u, z któ re go ma byç wy ko na na 
po chyl nia, uwa run ko wa ne sà wy glà dem ze wn´trz nym bu dyn ku  
i oto cze nia. Do za sto so wa nia na da je si´ prak tycz nie ka˝ dy 
ma te ria∏ bu dow la ny, pod wa run kiem ˝e do po kry cia po wierzch ni 
po sadz ki po chyl ni u˝y to ma te ria ∏u an ty po Êli zgo we go o fak tu ro-
wa nej po wierzch ni, mo ̋e to byç m.in.:

• terakota zewn´trzna antypoÊlizgowa
• ró˝ ne ro dza je ka mie nia na tu ral ne go o fak tu ro wa nej drob noziarni-

stej po wierzch ni o grosz ko wej lub p∏o mie nio wa nej faktu rze
• drobna kostka brukowa montowana bezspoinowo
• a˝urowe elementy stalowe (kratownice o drobnych oczkach),
• drew no, pod wa run kiem ˝e zostanie wykonana na wierzch nio-

wa per fora cja
• wylewka betonowa z gruboziarnistà nawierzchnià
• niepolerowany gres
• p∏ytki klinkierowe nieszkliwione
• ok∏adzinowe p∏yty betonowe o ryflowanej powierzchni.

Naj cz´ Êciej po chyl nia ma kon struk cj´ o szkie le cie drew nia nym, 
sta lo wym lub be to no wym – za le ̋ y to od wa run ków i mo˝ li wo Êci 
mon ta ̋o wych na ze wnàtrz bu dyn ku. W przy pad ku kon struk cji sta-
lo wych i drew nia nych mo ̋e my za sto so waç sys te my a˝u ro we oraz 
sys te my, któ re umo˝ li wia jà ∏a twy de mon ta˝ urzà dzeƒ. W prak ty-
ce oka zu je si´ to bar dzo ko rzyst ne, gdy˝ pa da jà cy deszcz, Ênieg 
czy te˝ opa da jà ce li Êcie nie za le ga jà na po wierzch ni jezd nej 
po chyl ni. W przy pad ku po wierzch ni nie a˝u ro wych mo˝ na za sto-
so waç sys tem pod grze wa nej po sadz ki po chyl ni w ce lu unik ni´ cia 
ob lo dze nia lub roz pusz cze nia za le ga jà ce go Ênie gu.

Kàt na chy le nia po chyl ni za le ̋ y od ró˝ ni cy po mi´ dzy po zio mem 
te re nu a wy so ko Êcià, na któ rej znaj du je si´ wej Êcie do bu dyn ku. 
Szcze gó ∏o we pa ra me try licz bo we przed sta wio no na ry sun kach. 

Nie zb´d nym ele men tem w przy pad ku po praw nie za pro jek to-
wa nej po chyl ni sà po r´ cze, któ re po win ny znaj do waç si´ na 
wy so ko Êci 75 cm i 90 cm – w dwóch rów no le g∏ych pa smach. 

p r z y k ∏ a d y  r o z w i à z a ƒ  p r z e s t r z e n n y c h  p o c h y l n i
–  w  n a w i a s a c h  p o d a n o  p a r a m e t r y  d l a  p o c h y l n i 

p o d  p r z y k r y c i e m  l u b  w e  w n ´ t r z a c h
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Wy god na po r´cz to w prze kro ju kszta∏t ko ∏a lub owa lu o Êred-
ni cy ok. 3,5-4 cm, do pusz czal ny jest rów nie˝ pro fil o prze kro ju 
prostokàta o wy mia rach zbli˝onych do podanej wy˝ej Êrednicy.

W przy pad ku po r´ czy przy Êcien nej od le g∏oÊç od Êcia ny nie po win-
na byç mniejsza ni˝ 5 cm. Ma te ria∏, z któ re go po win na byç wy ko-
na na po r´cz, musi gwarantowaç pew ny uchwyt, mo ̋e to byç np.  
za im pre gno wa ne drew no lub stal o nie wiel kiej per fo ra cji. 
Ze wn´trz ne kra w´ dzie po chwy tu (cz´Êç po r´ czy, za któ rà 
chwy ta my) po win ny byç prze d∏u ̋o ne na koƒ cach po chyl ni 
o 30 cm i za okrà glo ne w dó∏, aby w ra zie upad ku nie sta no wi ∏y 
za gro ̋ e nia. 

p r z y k ∏ a d y  r o z w i à z a ƒ  p r z e s t r z e n n y c h  p o c h y l n i
–  w  n a w i a s a c h  p o d a n o  p a r a m e t r y  d l a  p o c h y l n i 
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Wska za ne jest za da sze nie po wierzch ni po chyl ni ze wn´trz nych 
si´ ga jà ce mi ni mal nie po za jej ob rys oraz za sto so wa nie oÊwie-
t le  nia ze wn´trz ne go gór ne go lub oÊwie tla jà ce go po wierzch ni´ 
jezd nà o mi ni mal nym na t´ ̋ e niu 100 lux. 

p r z y k ∏ a d y  r o z w i à z a ƒ  p r z e s t r z e n n y c h  p o c h y l n i
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• po wierzch nia po sadz ki po chyl ni po win na byç wy ko na na z an - 
 ty po Êli zgo we go ma te ria ∏u
• mi ni mal na długoÊç spo czni ka po mi´ dzy po chyl nià a wej - 
 Êciem to 150 cm, a je ̋ e li sze ro koÊç drzwi wy ma ga do dat ko - 
 wych ma new rów wóz kiem, sze ro koÊç spo czni ka na le ̋ y od po- 
 wied nio po wi´k szyç
• mi ni mal na sze ro koÊç po chyl ni to 120 cm
• mak sy mal na d∏u goÊç jed ne go bie gu to 900 cm, a w przy padku  
 po chyl ni d∏u˝ szych na le ̋ y jà po dzie liç na kil ka krót szych od cin - 
 ków
• spo czni ki mi´ dzy bie ga mi po chyl ni po win ny mieç mi ni mum  
 140 cm długo Êci
• na ca ∏ym ob wo dzie po chyl ni i spo czni ków wy ma ga ny jest  
 próg  – od boj nik (cz´Êç kon struk cji, któ ra za po bie ga ze Êli zgi - 
 waniu si´ kó∏ z po chyl ni) o wy so ko Êci 7 cm.

po d s t a w o w e  w y t y c z n e

p r z y k ∏ a d y  r o z w i à z a ƒ  p r z e s t r z e n n y c h  p o c h y l n i

Podjazd wykonany  
w technologii murowanej 

(pustak, ceg∏a, beton)

Podjazd wykonany  
ze stalowych elementow 

modu∏owych (a˝urowych)

Podjazd drewniany
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wej  Êc ia,  doj  Êc ia
Przy sto so wa nie obiek tu to przede wszyst kim za pew nie nie oso-
bie z nie pe∏ no spraw noÊcià bez kolizyjnego doj Êcia do bu dyn ku 
bez ko niecz no Êci po ko ny wa nia to ru prze szkód w po sta ci Êli skiej 
po wierzch ni, do dat ko wych stop ni czy zbyt wà skich przejÊç. 

Wed∏ug Roz po rzà dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry (Dz.U. 04.109. 
1156, pa ra graf 42):
• bra my i furt ki w ogro dze niu nie mo gà otwie raç si´ na ze- 

wnàtrz dzia∏ ki
• furt ki w ogro dze niu przy bu dyn kach miesz kal nych wie lo ro - 

dzin nych i bu dyn kach u˝y tecz no Êci pu blicz nej nie mo gà utrud - 
niaç do st´ pu do nich oso bom nie pe∏ no spraw nym po ru sza jà - 
cym si´ na wóz kach in wa lidz kich.

Furt ki oraz bram ki pro wa dzà-
ce na po se sj´ po win ny mieç 
wy mia ry od 90 do mak sy-
mal nie 110 cm, po nie wa˝ im 
d∏u˝ sze ra mi´ skrzy d∏a, tym 
trud niej je otwo rzyç. Uchwy ty 
i klam ki po win ny byç na ty le 
wy god ne, aby oso ba sie dzà-
ca na wóz ku bez pro ble mu 
mo g∏a otwo rzyç bram k´. W 
przy pad ku fur tek wej Êcio wych 
za le ca ne jest, aby skrzy d∏o 
furt ki otwie ra ∏o si´ do sze ro-
ko Êci 110 stop ni.

Je ̋ e li przed wej Êciem do 
bu dyn ku znaj du je si´ krat-
ka lub wy cie racz ka, Êred ni ca 

otwo rów lub oczek nie po win na prze kra czaç 2 cm, a jej wy so-
koÊç – wy sta waç po nad li co na wierzch ni. Do mo fo ny, przy ci ski 
funk cyj ne, dzwon ki i in ne urzà dze nia po win ny znaj do waç si´ 
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pod prze strze nià za da szo nà oraz w stre fie ∏a twe go za si´ gu dla 
oso by sie dzà cej na wóz ku. Prze strzeƒ ta po win na byç ja sno 
oÊwie tlo na oraz czy tel nie ozna ko wa na. Nie wska za ne jest mon-
to wa nie kà tow ni ków, skro ba czek lub ogra nicz ni ków otwie ra nia 
drzwi w od le g∏o Êci wi´k szej ni˝ 10 cm od kra w´ dzi drzwi.

po d s t a w o w e  w y t y c z n e

• dojÊcia prowadzàce do pochylni powinny byç utwardzone  
 i mieç minimalnà długoÊç 150 cm
• po wierzch nia chod ni ków i dojÊç po win na byç wy ko na na z an - 
 ty po Êli zgo we go ma te ria ∏u
• minimalna szerokoÊç drzwi wejÊciowych to 90 cm
• w przypadku drzwi dwuskrzyd∏owych – minimalna szerokoÊç  
 jednego skrzyd∏a nie powinna byç mniejsza ni˝ 90 cm
• minimalna odleg∏oÊç drzwi od wewn´trznego naro˝nika  
 budynku to 45 cm.

m i n i m a l n e  w y m i a r y  p o w i e r z c h n i 
m a n e w r o w y c h  p r z y  d r z w i a c h 
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przed s ion k i,  wia tro ∏a py
Prze strzeƒ ma new ro wa we wszel kie go ro dza ju po miesz cze niach 
ty pu: przed sion ki, wia tro ∏a py, ho le czy ko ry ta rze po win na byç na 
ty le du ̋a, aby swo bod ne ma new ro wa nie wóz kiem nie na str´ cza-
∏o k∏o po tów. Zwy kle te prze strze nie sà ma ∏e i cz´ sto ich Êcia ny 
na ra ̋o ne sà na ude rze nia ko ∏a mi wóz ka, wi´c ko rzyst ne by ∏o by 
za bez pie cze nie Êcian i na ro˝ ni ków od bo ja mi lub wy so ki mi 
li stwa mi przy po d∏o go wy mi. Na le ̋ y uni kaç pro jek to wa nia prze-
strze ni, w któ rych obie pa ry drzwi otwie ra jà si´ do we wnàtrz.  
W przy pad ku gdy drzwi ze wn´trz ne i we wn´trz ne wia tro ∏a pu 
otwie ra jà si´ do Êrod ka, d∏u goÊç po miesz cze nia mu si byç wi´k-
sza o dwie d∏u goÊci skrzy d∏a drzwi.

  m i n i m a l n e  w y m i a r y  p o w i e r z c h n i  m a n e w r o w y c h   w  p r z e d s i o n k a c h  i  w i a t r o ∏ a p a c h  
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Je ̋ e li w wia tro ∏a pie znaj du je si´ wy star cza jà co du ̋o wol ne go 
miej sca, aby swo bod nie prze siàÊç si´ z wóz ka te re no we go 
i od sta wiç go, na le ̋ y za bez pie czyç wó zek przed bez w∏ad nym 
wy su ni´ ciem.

Po wierzch nie po sa dzek i pod ∏óg po mi´ dzy po szcze gól ny mi 
po miesz cze nia mi po win ny byç rów ne, po zba wio ne pro gów, 
usko ków i po je dyn czych stop ni. Ze wzgl´ du na „przej Êcio wà” 
funk cj´, któ rà pe∏ ni wia tro ∏ap, wska za ne jest, aby po wierzch nia 
pod ∏o gi by ∏a bez zb´d nych za ∏a maƒ i pro gów, ∏a twa w utrzy ma-
niu czy sto Êci i wy ko na na z g∏ad kich an ty po Êli zgo wych ma te ria-
∏ów (p∏yt ki klin kie ro we, te ra ko ta, ka mieƒ na tu ral ny). Wie sza ki na 
ubra nia i odzie˝ wierzch nià po win ny znaj do waç si´ na wy so ko Êci 
nie wy˝ szej ni˝ 135 cm. 

  m i n i m a l n e  w y m i a r y  p o w i e r z c h n i  m a n e w r o w y c h   w  p r z e d s i o n k a c h  i  w i a t r o ∏ a p a c h  
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podstawowe wytyczne

• powierzchnia posadzki powinna byç antypoÊlizgowa
• minimalna szerokoÊç drzwi wejÊciowych to 90 cm
• w przypadku drzwi dwuskrzyd∏owych minimalna szerokoÊç  
 jednego skrzyd∏a nie powinna byç mniejsza ni˝ 90 cm
• minimalna szerokoÊç wiatro∏apu lub przedsionka to 150 cm
• minimalna d∏ugoÊç wiatro∏apu lub przedsionka to 150 cm.

m i n i m a l n e  w y m i a r y  p o w i e r z c h n i  m a n e w r o w y c h
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drzwi,  okna
Dla osób po ru sza jà cych si´ na wóz kach wà skie drzwi sà prze-
szko dà nie do po ko na nia. Zgod nie z obo wià zu jà cy mi prze pi sa mi 
bu dow la ny mi drzwi wej Êcio we nie po win ny byç w´˝ sze ni˝  
90 cm. Drzwi szer sze ni˝ 100 cm mo gà byç ze wzgl´ du na swo je 
ga ba ry ty doÊç ci´˝ kie i nie wy god ne do otwo rze nia. Gru boÊç 
skrzy d∏a drzwi po otwar ciu nie mo ̋e po mniej szaç wy mia ru sze-
ro ko Êci otwo ru w Êwie tle oÊcie˝ ni cy.

W przy pad ku drzwi ze wn´trz nych nie zb´d nym, ale bar dzo cz´-
sto prze szka dza jà cym ele men tem jest próg wej Êcio wy, cza sa mi 
si´ ga jà cy 6-8 cm wy so ko Êci (wska zu je on ró˝ ni c´ po zio mów 
po mi´ dzy ze wn´ trzem a wn´ trzem bu dyn ku czy miesz ka nia). 
Prze szko d´ mo gà sta no wiç tak ̋ e wy sta jà ce me ta lo we ele men ty 
oÊcie˝ ni cy drzwi. Aby po ko naç tà ma ∏à, lecz ucià˝ li wà ba rie r´, 
mo˝ na za sto so waç li stw´ przy pro go wà z ma ∏ym spad kiem, któ ra 
b´ dzie ni we lo waç ró˝ ni c´ po zio mów. Mo ̋e ona byç za mo co wa-
na do pod ∏o ̋ a na sta ∏e lub cza so wo i wy ko na na z pro fi li sta lo-
wych, alu mi nio wych, drew nia nych lub z utwar dzo nej gu my.
Powinno si´ jednak unikaç stosowania progów, a tam gdzie sà 
one konieczne, ich wysokoÊç nie powinna przekraczaç 2 cm.

Wed∏ug zno we li zo wa nych prze  pi sów 
Pra wa bu dow la ne go w drzwiach 
ze wn´trz nych pro wa dzà cych do 
bu  dyn ku oraz w drzwiach do miesz-
kaƒ i po miesz czeƒ miesz kal nych 
w bu dyn ku za miesz ka nia zbio ro-
we  go wy so koÊç pro gów nie mo ̋e 
prze kra czaç 2 cm.

Wi zjer, zam ki oraz blo ka dy we w-
n´trz ne w drzwiach miesz ka nia 
oso by po ru sza jà cej si´ na wóz ku 
po win ny znaj do waç si´ na wy so-
ko Êci opty mal ne go po la za si´ gu 
ràk i wzro ku. Je ̋ e li ist nie je ta ka 
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mo˝ li woÊç, war to za sto so waç do dat ko wy sys tem za my ka nia lub 
otwie ra nia drzwi kar tà ma gne tycz nà – za miast in sta lo wa nia 
dru gie go zam ka. 

W przy pad ku ze wn´trz nych drzwi prze szklo nych ich dol na kra-
w´dê po win na mieç za bez pie cze nie chro nià ce przed ude rze niem 
ko ∏a mi wóz ka wy so ko Êci min. 40 cm. Po win no si´ sto so waç 
w drzwiach szy by ze szk∏a bez piecz ne go. 
Klam ki w drzwiach oprócz funk cji es te tycz nych po win ny byç 
przede wszyst kim er go no micz ne, da waç so lid ny uchwyt i opar cie 
oraz byç po zba wio ne ostrych, kan cia stych kra w´ dzi. Wiel koÊç 
klam ki czy uchwy tów uwa run ko wa na jest nie tyl ko za le ce nia mi 
funk cjo nal no -er go no micz ny mi, ale za le ̋ y rów nie˝ od wiel ko Êci 
i ci´ ̋a ru drzwi. Do dat ko wo pod klam kà na wy so ko Êci ok. 80 cm 
mo˝ na umie Êciç sze ro ki uchwyt sta no wià cy du ̋e u∏a twie nie dla 
u˝yt kow ni ków z ogra ni czo nym po lem ma new ru ràk.

Jed nà z g∏ów nych ba rier w po ru-
sza niu si´ po w∏a snym miesz-
ka niu mo gà byç zbyt wà skie 
drzwi, wi´c przy oka zji re mon tu 
war to za sta no wiç si ,́ czy otwór 
drzwio wy mo˝ na powi´kszyç 
lub przenieÊç w in ne miej sce, 
dzi´ ki cze mu uzy ska my lep sze 
mo˝ li wo Êci aran ̋a cji wn´ trza. 
Do brym roz wià za niem b´ dzie 
za sto so wa nie drzwi prze suw-
nych, drzwi ze skrzy d∏em ∏a ma-
nym lub drzwi har mo nij ko wych.

Przy wyj Êciu na bal kon naj bar-
dziej nie wy god nym ele men tem 

mo˝e byç zbyt wà ski otwór drzwio wy, przez któ ry z tru dem mo ̋e 
prze ci snàç si´ wó zek. Do dat ko wym utrud nie niem mo˝e byç 
próg oÊcie˝ ni cy okna pro wa dzà ce go na bal kon czy ta ras. Ze 
wzgl´ dów tech nicz nych w wi´k szo Êci przy pad ków zni we lo wa-
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nie ta kie go pro gu mo ̋e wià zaç si´ z grun tow nà prze bu do wà 
po miesz cze nia ∏àcz nie z wy mia nà okien. Aby unik nàç ta kich 
k∏o po tów, mo˝ na za sto so waç li stw´ przy pro go wà lub pod r´cz nà 
dwu stron nà na k∏a da nà plat for m´, ro dzaj mi nipo mo stu, któ ry 
zni we lu je nie wy god nà prze szko d´.

Od wiel ko Êci okna za le ̋ y iloÊç Êwia t∏a dzien ne go wpa da jà ce go 
do po miesz cze nia. De cy du jà ce czyn ni ki przy wy bo rze okna to: 
kszta∏t, roz miar, sze ro koÊç i ko lor ra my oraz ma te ria∏, z którego 
zostanie wykonana. Dla oso by z nie pe∏ no spraw noÊcià bar dzo 
wa˝ nym czyn ni kiem, na któ ry trze ba zwró ciç szcze gól nà uwa g´, 
jest spo sób otwie ra nia. W za le˝ no Êci od wy bra ne go ro dza ju 
okna mo ̋e si´ ono otwie raç uchyl nie, prze suw nie w po zio mie lub 
ob ro to wo. Do st´p ne sà 
te˝ okna z mo˝ li wo Êcià 
otwie ra nia prze suw nie  
w pio nie z za sto so wa-
niem me cha ni zmów kor-
bo wych, dzi´ ki cze mu 
okno mo˝ na otwo rzyç 
bez wy si∏ ku i za blo ko waç 
na wy bra nej wy so ko Êci.

Zwy kle okna osa dza-
ne sà na wy so ko Êci 
80-85 cm od po zio mu 
po sadz ki. W przy pad ku 
gdy okno znaj du je si´ 
w sy pial ni oso by le ̋à cej 
lub ob ∏o˝ nie cho rej, je go dol na kra w´dê mo ̋e si´ gaç 60 cm od 
po zio mu pod ∏o gi. Na le ̋ y uni kaç mon ta ̋u okien z po przecz kà 
po zio mà, gdy˝ mo ̋e si´ oka zaç, i˝ znaj du je si´ ona na po zio-
mie li nii wzro ku oso by sie dzà cej, do ty czy to rów nie˝ okien  
ze szcze bli na mi (szpro sa mi) w przy pad ku okien sty li zo wa nych. 
Okna po ∏a cio we mu szà mieç mo˝ li woÊç zdal ne go ste ro wa nia 
pod sta wo wy mi funk cja mi, ta ki mi jak: otwie ra nie, za my ka nie czy 
za ciem nia nie po wierzch ni szy by za po mo cà pi lo ta. Zdal ne ste ro-
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wa nie pi lo tem mo ̋e byç przy dat ne dla osób ma jà cych pro ble my 
z chwy tem lub za si´ giem ru chu koƒ czyn gór nych. Kom bi na cja 
otwie ra nia au to ma tycz no -ma nu al ne go jest opty mal nym roz wià-
za niem. 

G∏´ bo koÊç pa ra pe tów uza le˝ nio na jest od g∏´ bo ko Êci osa dze-
nia okna. Wi docz na kra w´dê wy sta jà ca po za li co Êcia ny nie 
mo ̋e prze kra czaç kil ku cen ty me trów – na le ̋ y mieç na uwa dze 
u˝yt kow ni ków ma ∏ych po miesz czeƒ, w których ka˝ da wy sta jà ca 
kra w´dê mo ̋e byç do dat ko wà prze szko dà.

w i n d y
W przy pad ku ada pta cji in sta la cja win dy w zwiàz ku z wa run ka mi 
tech nicz ny mi bu dyn ku mo ̋e wià zaç si´ z grun tow nà prze bu do-
wà. Na eta pie pro jek tu jest to przed si´ wzi´ cie znacz nie taƒ sze, 
choç na dal doÊç kosz tow ne, przy ada pta cji natomiast jest to 
roz wià za nie znacz nie dro˝ sze, ale cz´ sto jedyne umo˝ li wia jà ce 
oso bie po ru sza jà cej si´ na wóz ku dotarcie do gór nych kon dy-
gna cji bu dyn ku.
Wed∏ug zno we li zo wa nych prze pi sów Pra wa bu dow la ne go (Roz po
rzà dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry Dz.U. 04.109.1156) „w bu dyn ku 
miesz kal nym wie lo ro dzin nym, bu dyn ku za miesz ka nia zbio ro we go 

podstawowe wytyczne

• mi ni mal na sze ro koÊç drzwi wej Êcio wych to 90 cm
• w przy pad ku drzwi dwu skrzy d∏o wych mi ni mal na sze ro koÊç  
 jed ne go skrzy d∏a nie po win na byç mniej sza ni˝ 90 cm
• opty mal na stre fa w∏àcz ni ków, do mo fo nów, dzwon ków, wi zje - 
 rów, uchwy tów i kla mek znaj du je si´ na wy so ko Êci po mi´ dzy  
 80-110 cm od po zio mu po sadz ki
• opty mal na wy so koÊç osa dze nia okna to 80-85 cm od po zio - 
 mu po sadz ki
• klam ki lub uchwy ty otwie ra jà ce okna po win ny znaj do waç si´  
 na wy so ko Êci nie wy˝ szej ni˝ 120 cm.
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oraz bu dyn ku u˝y tecz no Êci pu blicz nej, wy po sa ̋a nym w dêwi gi, 
na le ̋ y za pew niç do jazd z po zio mu te re nu i do st´p na wszyst kie 
kon dy gna cje u˝yt ko we oso bom nie pe∏ no spraw nym. W przy pad-
ku wbu do wy wa nia lub przy bu do wy wa nia szy bu dêwi go we go 
do ist nie jà ce go bu dyn ku do pusz cza si´ usy tu owa nie drzwi 
przy stan ko wych na po zio mie spo czni ka mi´ dzy pi´ tro we go, je ̋ e li 
zo sta nie za pew nio ny do st´p do kon dy gna cji u˝yt ko wej oso bom 
nie pe∏ no spraw nym”.

Wy mia ry dêwi gów w bu dyn kach miesz kal nych sà znor ma li zo wa ne 
prze pi sa mi Pra wa bu dow la ne go. W za le˝ no Êci od mi ni mal ne go 
udêwi gu i do pusz czal nej licz by prze wo ̋o nych osób sto so wa ne sà 
od po wied nie pa ra me try wy mia ro we ka bi ny. 

JeÊli dêwig jest cz´ Êcià bu dyn ku wie lo ro dzin ne go, za nad zór, kon-
ser wa cje i kon tro le od po wia da w∏a Êci ciel bu dyn ku. Gdy dêwig jest 
za in sta lo wa ny dla po trze b i z ini cja ty wy oso by z nie pe∏ no spraw-
noÊcià, nad zór i za bez pie cze nie urzà dze nia spa da na w∏a Êci cie la 
lub te˝ sto so wa ne sà roz wià za nia umow ne, za do wa la jà ce obie 
stro ny, czy li w∏a Êci cie la dêwi gu i w∏a Êci cie la bu dyn ku. 

po d s t a w o w e  p a r a m e t r y  w y m i a r o w e  w i n d y
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Dêwi gi prze zna czo ne tyl ko dla oso by z nie pe∏ no spraw noÊcià 
po ru sza jà cej si´ na wóz ku lub oso by z nie pe∏ no spraw noÊcià 
i oso by to wa rzy szà cej mo gà byç lek kiej kon struk cji, bez gór ne go 
za da sze nia lub przy kry cia, ze Êcian ka mi os∏o no wy mi ze szk∏a lub 
plek si. 

po d s t a w o w e  w y t y c z n e

• minimalne wy mia ry we wn´trz ne ka bi ny dêwi gu wy no szà  
140 x 110 cm
• ka bi na mu si byç wy po sa ̋o na w przy cisk awa ryj ny „stop”
•  stre fa w∏àcz ni ków i przy ci sków we wnàtrz ka bi ny mu si byç do st´p-

na dla oso by sie dzà cej na wóz ku (80-120 cm od posadzki)
• mi ni mal na wol na po wierzch nia przed dêwi giem to 160 cm
• po r´cz w ka bi nie dêwi go wej po win na znaj do waç si´ na wy so- 
 ko Êci 90 cm
• po wierzch nia po sadz ki ka bi ny po win na byç ry flo wa na lub per - 
 fo ro wa na
• wska za ne jest do dat ko we za si la nie awa ryj ne.

po d s t a w o w e  p a r a m e t r y  w y m i a r o w e  w i n d y
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k o  r y  t a  r z e
Funk cjo nal ny i prze stron ny ko ry tarz de cy du je o tym, czy 
co dzien ne po ko ny wa nie dy stan sów mi´ dzy po miesz cze nia mi 
b´ dzie dro gà przez la bi rynt, czy te˝ nie. W przy pad ku miesz kaƒ 
prze strzen nych, otwar tych, w których gra ni ca po mi´ dzy stre fà 
wej Êcio wà a dzien nà jest nie zau wa ̋al na, nie funk cjo nu je ta kie 
po j´ cie jak cia sny, wà ski ko ry tarz. Jed nak cz´ sto ze wzgl´-
dów tech nicz nych (in sta la cje 
we wn´trz ne, Êcia ny, s∏u py 
kon struk cyj ne) cz´ Êcio we 
po ∏à cze nie kil ku po miesz czeƒ 
jest nie mo˝ li we. 

Ko ry ta rze we wnàtrz miesz ka-
nia po win ny mieç mi ni mal nà 
sze ro koÊç wy ma ga nà do swo-
bod ne go prze jaz du wóz kiem 
– czy li 120 cm. W przy pad ku 
prze szkód ty pu ka lo ry fe ry, 
szaf ki, ko mo dy prze strzeƒ ta 
mo ̋e byç ogra ni czo na do 90 
cm na d∏u go Êci nie wi´k szej 
ni˝ 150 cm. Wska za ne jest, aby 
wszel kie na ro˝ ni ki, za ∏a ma nia 
i za kr´ ty ko ry ta rzy po sia da ∏y 
ogra nicz ni ki lub od bo je w dol-
nej kra w´ dzi Êcian.

Przy za ∏o ̋ e niu, ˝e ko ry tarz 
to g∏ów na dro ga ko mu ni ka cji 
we wnàtrz miesz ka nia, war to 
na po wierzch ni pod ∏o gi po ∏o-
˝yç ta ki ma te ria∏, aby kó∏ ka 
wóz ka nie blo ko wa ∏y si´ na po wierzch ni zbyt Êli skiej lub te˝ nie 
ha mo wa ∏y. Do st´p noÊç ma te ria ∏ów pod ∏o go wych jest bar dzo du ̋a  
i oprócz wy ̋ ej wy mie nio nych czyn ni ków, wa lo rów es te tycz nych  
i ogra ni czeƒ fi nan so wych na le ̋ y uwzgl´d niç to, ˝e pod ∏o ga 
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mu si mieç pod wy˝ szo nà od por noÊç na Êcie ra nie. W przy pad-
ku pod ∏óg mniej trwa ∏ych efek ty co dzien nie po ko ny wa nych 
dy stan sów b´ dzie mo˝ na szyb ko za uwa ̋ yç w po sta ci Êla dów po 
kó∏ kach wóz ka. Do ty czy to za rów no wy k∏a dzin dy wa no wych, jak  
i pod ∏óg drew nia nych oraz pa ne lo wych. 

Sys tem i ro dzaj oÊwie tle nia za le ̋ à od in dy wi du al nych po trzeb  
i upodo baƒ. Ka˝ dy ro dzaj oÊwie tle nia, np.: oÊwie tle nie gór ne, 
kin kie ty czy te˝ Êwia t∏a ha lo ge no we jest do bry, pod wa run kiem 
˝e nie po wo du je od biç i re flek sów. Korzystne jest stosowanie 
włàczników schodowych, umo˝liwiajàcych zapalanie i gaÊni´cie 
Êwiatła np. na dwóch koƒcach korytarza. 

po d s t a w o w e  w y t y c z n e

• mi ni mal na sze ro koÊç wy ma ga na do prze jaz du wóz kiem to  
 120 cm
• an ty po Êli zgo wa po wierzch nia
• w przy pad ku za kr´ tu o kàt 90 stop ni wska za ny jest za okrà - 
 glo ny lub sfa zo wa ny na ro˝ nik
• gdy drzwi po miesz cze nia otwie ra jà si´ na ze wnàtrz, g∏´ bo - 
 koÊç ko ry ta rza na le ̋ y po sze rzyç.
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scho dy we wn´trz ne
Po ko na nie bie gu scho dów dla oso by poruszajàcej si´ na wózku 
inwalidzkim bez do dat ko we go udogodnienia w po sta ci pod no Êni-
ka czy plat for my jest nie mo˝ li we. Nie ste ty, jest to jed na z ba rier, 
któ rà naj cz´ Êciej na po ty ka jà oso by po ru sza jà ce si´ na wóz kach.

Dla osób star szych i z ogra ni czo ny mi mo˝ li wo Êcia mi ru chu 
za le ca ne sà scho dy z pro sty mi bie ga mi i spo czni ka mi o du ̋ej 
sze ro ko Êci. Do dat ko wym u∏a twie niem dla oso by ma jà cej k∏o-
po ty z po ru sza niem si´ b´ dzie in sta la cja uko Êne go pod no Êni ka 
krze se∏ ko we go.

Kra w´ dzie stop ni scho dów w bu dyn kach miesz kal nych wie lo-
ro dzin nych i u˝y tecz no Êci pu blicz nej po win ny wy ró˝ niaç si´ 
ko lo rem kon tra stu jà cym z barwà po sadz ki. Na le ̋ y uni kaç stop ni  
z pod ci´ tym stop niem, o moc no wy sta jà cych stop ni cach lub te˝ 
przy kry tych wy k∏a dzi nà dy wa no wà bez od po wied nich za bez-
pie czeƒ. Rów nie˝ nie wska za ne i nie bez piecz ne sà po wierzch nie 
kil ku stop ni bez od po wied nich za bez pie czeƒ w po sta ci ba lu stra-
dy lub ba rier ki. Stop nie zbyt sze ro kie mogà byç nie wy god ne dla 
osób star szych i ma jà cych k∏o po ty z ogra ni czo nym za si´ giem 
koƒ czyn dol nych. 

podstawowe wytyczne

• ok∏a dzi na stop ni po win na byç szorst ka, unie mo˝ li wia jà ca po - 
 Êli zgni´ cie si´
•  przy sze ro ko Êci bie gu po nad 125 cm nie zb´d ne sà dwustron-

ne por´ cze
• opty mal na wy so koÊç stop nia to 15-17 cm
• opty mal na gł´bo koÊç stop nia to 30-35 cm
• ba lu stra dy ze wn´trz ne po win ny wy sta waç 30 cm po za po czà - 
 tek i ko niec scho dów
• opty mal na wy so koÊç ba lu stra dy to 90 cm
• za le ca ny jest po chwyt ba lu stra dy o prze kro ju ko ∏a lub owa lu
• ba lu stra da przy scho dach ga le rio wych po win na mieç wy- 
 so koÊç 110 cm.
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podnoÊnik i,  plat formy
Mo˝ li woÊç sa mo dziel ne go po ko ny wa nia scho dów przez oso b´ 
po ru sza jà cà si´ na wóz ku in wa lidz kim za pew nià wszel kie go 
ty pu pod no Êni ki uko Êne i pio no we. JeÊli ze wzgl´ du na brak 
miej sca nie mo˝ li we jest za in sta lo wa nie win dy, jest to je dy na 
al ter na ty wa po ko na nia bie gu scho dów. W za le˝ no Êci od po trzeb  
i mo de lu pod no Êni ki mo gà s∏u ̋ yç do po ko ny wa nia jed ne go bie gu 
scho dów, scho dów dwu bie go wych ze spo czni kiem lub scho dów 
z bie go wych. Wy so koÊç pod no sze nia po win na byç ogra ni czo na do 
dwóch kon dy gna cji. Do pusz czal ny udêwig i ro dzaj na p´ du za le ̋à 
od kon kret ne go mo de lu oraz wa run ków i wy mo gów tech nicz nych 
po miesz czeƒ, w któ rych te urzà dze nia ma jà si´ znaj do waç. Gdy 
klat ka scho do wa jest na ty le wà ska, ˝e in sta la cja pod no Êni ka 
jest nie mo˝ li wa, al ter na tyw nym roz wià za niem jest za sto so wa nie 
pio no we go pod no Êni ka dêwi go we go mon to wa ne go do su fi tu.  
W tym przy pad ku wa run kiem ko niecz nym mu si byç za cho wa na 
mi ni mal na no ÊnoÊç i kon struk cja stro pu. 

p o d n o Ê n i k i  p i o n o w e  i  u k o Ê n e 
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podstawowe wytyczne

p o d n o Ê n i k i  p i o n o w e  i  u k o Ê n e 

  PodnoÊnik pionowo-ukoÊny

 PodnoÊnik ukoÊny z prowadnicà    
     zakrzywionà

  PodnoÊnik ukoÊny z platformà do stania

W
g Budow

nictw
a m

ieszkaniow
ego dla osób starszych i niepe∏nospraw

nych

• mak sy mal ny udêwig do 300 kg
• pr´d koÊç pod no sze nia do 0,2 m/s
• pr´d koÊç pod no sze nia do 0,15 m/s w przy pad ku pod no Êni - 
 ków uko Ênych
• awa ryj na blo ka da sys te mów na p´ do wych
• ba rier ka ochron na lub blo ka da kó∏ unie mo˝ li wia jà ca zsu ni´ - 
 cie si´ wóz ka w trak cie trans por tu
• ry flo wa na, an ty po Êli zgo wa po wierzch nia pod ∏o gi urzà dze nia.
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iii p o  m i e s z  c z e  n i a

¸ a  zien k a

Przy pro jek to wa niu do st´p nej ∏a zien ki naj wa˝ niej szà wy tycz nà 
jest mi ni mal na po wierzch nia prze strze ni ma new ro wej wy no szà-
ca 150 x 150 cm dla wóz ka in wa lidz kie go. W no wo bu do wa nym 
miesz ka niu ma my wi´k szà swo bo d´ i mo˝ li wo Êci w po dej mo-
wa niu de cy zji pro jek to wych, na to miast w przy pad ku ada pta cji 
ist nie jà cych po miesz czeƒ bar dzo cz´ sto wa run kiem ko niecz nym 
do sto so wa nia ∏a zien ki jest wy bu rze nie Êcian, po wi´k sze nie otwo-
ru drzwio we go, prze su ni´ cie in sta la cji wod no -ka na li za cyj nej, 
elek trycz nej etc. Nie rzad ko wy ma ga to uszczu ple nia po wierzch-
ni in nych po miesz czeƒ. Do syç cz´ sto zda rza si´, ˝e WC 
i ∏a zien ka to po miesz cze nia osob ne. Le piej jest po ∏à czyç je  
w jed no, przez co zy ska my do dat ko wà po wierzch ni´ po trzeb nà 
do ko mu ni ka cji.

Aby unik nàç b∏´ dów, nie zb´d ny jest do bry i funk cjo nal ny pro-
jekt ada pta cji. Wi´k szoÊç ele men tów wy po sa ̋ e nia ∏a zien ki to 
ele men ty sta ∏e – umy wal ka, wan na, bro dzik, któ re ze wzgl´ du 
na swo je ga ba ry ty wa run ku jà roz pla no wa nie ca ∏ej prze strze ni 
po miesz cze nia. Oprócz za cho wa nia za sad er go no mii i funk-
cjo nal no Êci pod sta wo wym wa run kiem pro jek tu ∏a zien ki dla 
oso by nie pe∏ no spraw nej jest uwzgl´d nie nie za cho wa nia za sad 
bez pie czeƒ stwa. 

Ze wzgl´ du na sto pieƒ nie pe∏ no spraw no Êci za kres ogra ni cze nia 
ru chu, za si´g po wierzch ni ma new ro wej czy te˝ wy mia ry wóz ka 
pro jekt ∏a zien ki na le ̋ y trak to waç bar dzo in dy wi du al nie. Jak kol-
wiek po da wa ne sà mi ni mal ne wy mia ry ob ry su ze wn´trz ne go 
∏a zien ki, ok. 200 x 240 cm, jed nak war to Êci te sà bar dzo uogól-
nio ne, gdy˝ w przy pad ku ada pta cji u˝yt kow nik cza sa mi jest bar-
dzo ogra ni czo ny struk tu rà bu dyn ku (okna, wn´ ki, Êcia ny no Êne). 
Po da ne wy mia ry od le g∏o Êci i wy so ko Êci trze ba skon fron to waç 
z in dy wi du al ny mi po trze ba mi, gdy˝ cza sem kil ka cen ty me trów 
mo ̋e sta no wiç o dys kom for cie lub wy go dzie u˝yt ko wa nia.
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uchwy  t y bez pie czeƒ stwa
W ∏a zien ce za sto so wa nie uchwy tów jest konieczne. W za le˝-
no Êci od po trzeb do st´p ne sà uchwy ty o ró˝ nych d∏u go Êciach 
i ko lo rach, ich Êred ni ca zaÊ wa ha si´ w gra ni cach 2-3,5 cm. 
Dla wi´k szo Êci u˝yt kow ni ków w star szym wie ku ze wzgl´ du na 
s∏ab sze mo˝ li wo Êci chwyt ne ràk wy god niej sze do trzy ma nia 
sà grub sze uchwyty. W za le˝ no Êci od wzro stu i bu do wy cia ∏a 
u˝yt kow ni ka uchwy ty po zio me mon tu je si´ na wy so ko Êci oko ∏o 
75-85 cm od po zio mu po sadz ki. Po r´ cze przy Êcien ne mo gà 
byç sta ∏e, ru cho me, po zio me, pio no we, pio no wo -po zio me. 
W przy pad ku ogra ni czo nej po wierzch ni ma new ro wej za le ca ne 
jest sto so wa nie uchwy tów ru cho mych w pio nie lub te˝ al ter na-
tyw nie, np. przy mi sce ust´ po wej mo˝ na za in sta lo waç w su fi cie 
pro wad ni c´ z prze su wa ny mi dra bin ka mi sznu ro wy mi. Wiel koÊç 
i liczba po r´ czy bez pie czeƒ stwa w ∏a zien ce zale˝y od in dy wi du al-
nych po trzeb i stop nia nie pe∏ no spraw no Êci u˝ytkownika. Co raz 
cz´ Êciej spo ty ka si´ tak pro jek to wa ne uchwy ty, aby spe∏ nia ∏y 
do dat ko we funk cje, tzw. uchwy ty spe cjal ne go prze zna cze nia, 
np. uchwyt z ob ro to wym do zow ni kiem my d∏a w p∏y nie i wie sza-
kiem na r´cz ni ki.

po d s t a w o w e  p a r a m e t r y  w y m i a r o w e  ∏ a z i e n k i

1 umywalka  
 h=85 cm

2 gniazdo  
 elektryczne  
 z uziemieniem  
 h=80-110 cm

3 lustro obracane  
 w osi poziomej

90 cm

m
in

. 7
0 

cm

85
 c

m

10
0 

cm



dostosowanie budynków u˚ytecznoÂci publicznej – teoria i narz¢dzia46

Do st´p ne sà uchwy ty o kar bo wa nej po wierzch ni za po bie ga jà cej 
Êli zga niu si´ d∏o ni, zwi´k sza jà ce pew noÊç uchwy tu. Do dat ko wo 
mo gà byç wy po sa ̋o ne we wk∏ad ki z pier Êcie niem flu ore scen cyj-
nym, przy dat ne w wa run kach s∏a be go oÊwie tle nia. 

an t y  po Ê l i  zgo wa po wierzch nia
Ma te ria∏ u˝y ty na pod ∏o g´ w ∏a zien ce bez wzgl´ du na to, 
czy jest to te ra ko ta, im pre gno wa ne drew no czy ka mieƒ na tu-
ral ny po wi nien byç an ty po Êli zgo wy. Dla osób ko rzy sta jà cych  
z kà pie li w wan nie za le ca ne jest za sto so wa nie ma ty lub ma te-
ra ca na jej dnie. Ma ty zwy kle sà per fo ro wa ne lub z wy pust-
ka mi, wy ko na ne ze spe cjal ne go pla sti ku lub gu my i do st´p ne  
w kil ku roz mia rach. Wi´k szoÊç go to wych bro dzi ków ma 
po wierzch ni´ an ty po Êli zgo wà o ry flo wa nym dnie, za pew nia jà cà 
bez piecz nà kà piel, jed nak w bro dzi kach wy k∏a da nych z te ra ko ty 
na le ̋ y za sto so waç dy wa ni ki an ty po Êli zgo we.

bezpieczeƒstwo i  higiena wokó∏ sanitariatów
Dla osób po ru sza jà cych si´ na wóz kach jest istot ne, aby de ska 
se de so wa by ∏a so lid nie osa dzo na na musz li i nie wy gi na ∏a si´ 
przy prze sia da niu z wóz ka na se des. Za le ca na wy so koÊç sie-
dzi ska mi ski ust´ po wej wy no si 45-50 cm, jed nak naj ko rzyst niej 
by ∏o by, aby wy so koÊç sie dzi ska mi ski se de so wej by ∏a rów na 
wy so ko Êci sie dzi ska wóz ka. U∏a twie niem mo gà byç spe cjal ne 
na k∏ad ki re gu lu jà ce wy so koÊç sie dzi ska. Liczba uchwy tów oraz 
to, czy b´ dà one pod no szo ne, czy mo co wa ne na sta ∏e, za le ̋ y od 
stop nia spraw no Êci u˝yt kow ni ka i je go in dy wi du al nych wy ma-
gaƒ. Dla osób, którym k∏o po ty sprawia schy la nie si´, za le ca  si´ 
za sto so wa nie se de su ze spe cjal ny mi uchwy ta mi u∏a twia jà cy mi 
sia da nie. Ko rzyst ne jest zamontowannie przy cisku do sp∏u ki-
wa nia wo dy z bo ku se de su. Mo˝ na te˝ sto so waç au to ma tycz ne 
ar ma tu ry sp∏u ku jà ce.
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stre fa kà pie lo wa
Oko li ce prysz ni ca i wan ny w ∏a zien ce to miej sca, gdzie ry zy ko 
po Êli zgni´ cia i upad ku jest doÊç du ̋e. Wa run kiem za cho wa nia 
bez pie czeƒ stwa jest za sto so wa nie mat an ty po Êli zgo wych, w przy-
pad ku gdy po wierzch nia wan ny lub bro dzi ka nie jest wy po sa ̋o-
na fa brycz nie w spe cjal nà per fo ra cj´.

Mi ni mal na prze strzeƒ po wierzch ni bro dzi ka to 90 x 90 cm, ze 
spad kiem 1-2 proc. w kie run ku krat ki Êcie ko wej. Wa˝ ne jest, 
aby krat ka znaj do wa ∏a si´ pod sie dzi skiem prysz ni co wym. 
Osoby kàpiàce si´ na siedzàco majà do wyboru gotowe do 
monta˝u zespo∏y prysznicowe lub foteliki i ∏aweczki o siedziskach 
a˝urowych z plastiku lub dla wi´kszego komfortu wy∏o˝one 

po d s t a w o w e  p a r a m e t r y  w y m i a r o w e  ∏ a z i e n k i

1 umywalka  
 h=80 cm

2 muszla ust´powa    
 h=45÷50 cm

3 lustro obracane  
 w pionie

4 gniazdo elektryczne  
 z uziemieniem  
 h=120÷140 cm

5 papier toaletowy  
 h=100÷120 cm

6 sp∏ukiwacz boczny  
 h=100÷120 cm

7 uchwyt podnoszony  
 d∏. 80÷85 cm

8 uchwyt  
 pionowo/poziomy 
 h=80÷85 cm

9 uchwyt poziomy  
 (u∏atwiajàcy  
 domkni´cie drzwi)

min. 60 cmmin. 90 cm 75-90 cm

min. 225 cm

min. 90 cm 90 cm
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ciep∏ym w dotyku winylem. Mogà one byç zamocowane na 
sta∏e lub uchylne. Niektóre z nich majà pod∏okietniki i oparcie 
tylne, co w znacznym stopniu poprawia komfort kàpieli. Aby 
u∏atwiç samodzielne korzystanie z prysznica przez osoby starsze 
i poruszajàce si´ na wózkach, montuje si´ specjalne brodziki  
z akrylu lub stali nierdzewnej o perforowanej antypoÊlizgowej 
powierzchni, z minimalnym stopniem pochylenia. Dost´pne sà 
równie˝ panele prysznicowe wyposa˝one w funkcj´ hydro dla 
osoby bioràcej kàpiel na siedzàco.

Brodzik mo˝na te˝ wyprofilowaç z p∏ytek ceramicznych, mozaiki 
lub zalaç odpowiednio utwardzonà i zabezpieczonà wylewkà 
betonowà. Dla osób poruszajàcych si´ na wózkach najlepsze 
b´dà niskie harmonijkowe os∏ony, rozsuwajàce si´ na boki pod 
kàtem 180 stopni.

D∏u goÊç wan ny za le˝ na jest od po trzeb u˝yt kow ni ka, a jej wy god-
na sze ro koÊç to 70-80 cm. G∏´ bo koÊç wan ny zwy kle wa ha si´  
w gra ni cach 42-38 cm. Wska za ne jest, aby wy so koÊç kra w´ dzi 
wan ny rów na by ∏a wy so ko Êci sie dzi ska wóz ka in wa lidz kie go. Je Êli 
wcho dze nie i wy cho dze nie z wan ny stwa rza pro ble my, bez piecz-
nym roz wià za niem b´ dzie za sto so wa nie sie dzi ska  – na k∏ad ki, 
któ rà za wie sza si´ na wan nie, lub bar dziej no wo cze sne go 
pod no Êni ka wan no we go. Do za sto so wa nia w ka˝ dej pro sto-
kàt nej wan nie na da je si´ pod no Ênik za si la ny aku mu la tor kiem 
i wy po sa ̋o ny w wo dosz czel ne go pi lo ta. Do st´p ne sà rów nie˝ 
spe cjal nie wzmac nia ne akry lo we wan ny, do któ rych u˝yt kow nik 
pod je˝ d˝a na wóz ku i w które prze sia da si´ przez otwie ra ny 
bok. Aby zmi ni ma li zo waç ry zy ko upad ku, przy wan nie powinien 
znaj do waç si´ dy wa nik lub ma ta an ty po Êli zgo wa. Przy wy bo rze 
ba te rii wan no wej war to zwró ciç uwa g´ na d∏u goÊç i kszta∏t 
wy lew ki, ze wzgl´ du na nie bez pie czeƒ stwo ura zów. Dla osób 
ma jà cych za bu rze nia czu cia wa˝ ne jest za in sta lo wa nie ter-
mo sta tu i czuj ni ka tem pe ra tu ry wo dy, któ re uchro nià je przed 
po pa rze niem.
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umy  wal ka
Umy wal ka w ∏a zien ce oso by z nie pe∏ no spraw noÊcià po win na 
byç za wie szo na tak, aby jej spód znaj do wa∏ si´ po wy ̋ej ko lan 
oso by sie dzà cej na wóz ku min. 70 cm. Wy so koÊç bla tu umy wal ki 
po win na znajdowaç si´ na wysokoÊci 85 cm, dol na obu do wa zaÊ 
(sy fon, ste la˝ itd.) po win na byç za mon to wa na na wy so ko Êci mi ni-
mum 65 cm. Nie wska za ne jest  mon to wa nie pó∏ po stu men tów 
lub po stu men tów, gdy˝ ich ga ba ry ty i pa ra me try cz´ sto unie mo˝-
li wia jà pod jazd wóz kiem od fron tu. Wy god na umy wal ka po win na 
mieç 60-70 cm sze ro ko Êci i 50-60 cm g∏´ bo ko Êci, opcjo nal nie 
mo˝ na za sto so waç ma ∏à umy wal k´ wbu do wa nà w blat.

Przy umy wal kach wy god nie jest za sto so wa ç ba te rie z mie sza-
czem, przy ci skiem lub sen so rem elek tro nicz nym z ter mo sta tem, 
o prze d∏u ̋o nej wlew ce. Dla osób z nie do w∏a dem d∏o ni do brym 
roz wià za niem b´ dzie za sto so wa nie ba te rii bez do ty ko wej uru cha-
mia nej przez czuj nik opto elek tro nicz ny, któ ry powoduje wy p∏yw 
wo dy. Lu stro przy umy wal ce po win no byç za wie szo ne nie wy ̋ ej 
ni˝ 100 cm od po zio mu po sadz ki. Naj wy god niej sze b´ dzie lu stro 
uchyl ne z kà to wà re gu la cjà na chy le nia. 

do dat ko we wy po sa  ̋ e nie
Od po wied nie za aran ̋o wa nie ∏a zien ki dla osób z nie pe∏ no spraw-
noÊcià to nie tyl ko sa ni ta ria ty, ale rów nie˝ umie j´t ne roz miesz-
cze nie me bli, aby mo˝na by∏o ma new ro wa ç wóz kiem. Szaf ki 
po win ny byç za wie szo ne tak, aby uwzgl´dnia∏y pod nó˝ ek wóz ka, 
tj. oko ∏o 35-40 cm od wy so ko Êci po sadz ki. Pó∏ ki, bla ty i szu fla dy 
po win ny znaj do waç si´ w za si´ gu r´ ki. Drzwicz ki sza fek po win-
ny otwie raç si´ do kà ta 180 stop ni. Jest to szcze gól nie wa˝ ne 
i wy god ne w prak ty ce dla osób po ru sza jà cych si´ na wóz kach. 
W za le˝ no Êci od po trzeb i wy go dy domowników mo˝ na za sto-
so waç drzwicz ki prze su wa ne, ˝a lu zje lub ro le ty. Pod grze wa na 
pod ∏o ga za pew ni u˝ytkownikom kom fort prze by wa nia w ∏a zien-
ce, a oprócz tego mo kra pod ∏o ga b´ dzie szyb ciej wy sy chaç. 

Je ̋ e li w ∏a zien ce sà ele men ty szkla ne, ty pu: szaf ki, bla ty czy pó∏-
ki, po win ny byç wy ko na ne z tzw. szk∏a bez piecz ne go (kle jo ne go).  
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Gniaz da elek trycz ne w ∏a zien ce po win ny mieç her me tycz nà 
kla p´ za bez pie cza jà cà przed do sta niem si´ wo dy i znaj do waç 
si´ w od le g∏o Êci mi ni mum 60 cm od êró d∏a wo dy. Po win ny byç 
mon to wa ne w prze dzia le 40-110 cm od po zio mu pod ∏o gi. Na le-
˝y do bie raç ak ce so ria i przy bo ry to a le to we o g∏ad kich, ob ∏ych 
kszta∏ tach, aby zmi ni ma li zo waç ry zy ko strà ce nia, po t∏u cze nia 
czy ska le cze nia. Kra w´ dzie wan ny, bla tów, na ro˝ ni ki obu do wa ne 
p∏yt ka mi ce ra micz ny mi po win ny byç ob ∏e, aby w ra zie po Êli zgni´-
cia zmi ni ma li zo waç ry zy ko ska le cze nia.  

naj cz´  Êc iej  po pe∏ nia ne b∏´ dy
Nie prze strze ga nie za sad er go no mii i nie pra wi d∏o we roz miesz cze-
nie urzà dzeƒ sa ni tar nych mo˝e stworzyç istotny tor prze szkód. 
Cz´stym grze chem jest te˝ nie do pa so wa nie wy so ko Êci urzà dzeƒ 
i sa ni ta ria tów do po trzeb oso by naj bar dziej za in te re so wa nej. 
Wmontowanie w nie wiel kie ∏a zien ki wszyst kich mo˝ li wych 
sa ni ta ria tów, sprz´ tów, uchwy tów (nie za wsze uza sad nio ne) 
po wo du je znacz ne ogra ni cze nie po wierzch ni ma new ro wej 
wóz ka in wa lidz kie go. 

Przy jaê nie urzà dzo na ∏a zien ka nie odegra swojej roli, je ̋ e-
li skrzy d∏o drzwi w Êwie tle b´ dzie mia ∏o mniej ni˝ 90 cm, 
a oÊcie˝ ni ca b´ dzie mia∏a wy sta jà cy pró g na wysokoÊci 2 cm.

Tam, gdzie Êcian ki dzia ∏o we ∏a zien ki wy ko na ne sà z gip so kar to-
nu, na le ̋ y za mon to waç ste la ̋ e do urzà dzeƒ sa ni tar nych pod wie-
sza nych, a do za wie sze nia uchwy tów, ba te rii i sza fek wska za ne 
sà spe cjal ne wzmoc nie nia. Zda rza jà si´ wy pad ki wy ∏a ma nia 
po r´ czy ra zem z ka wa∏ kiem Êcia ny, gdy u˝yt kow nik opie ra si´ 
na niej ca ∏ym ci´ ̋ a rem. 

Grze chy g∏ów ne i te mniej sze mo˝ na wy li czaç w nie skoƒ czo noÊç: 
gniazd ka elek trycz ne i w∏àcz ni ki Êwia t∏a za mo co wa ne bywajà na 
nie pra wi d∏o wej wy so ko Êci, zawiesza si´ pó∏ ki, do któ rych nie 
mo˝ na si´ gnàç, dy wa ni ki i chod nicz ki, po któ rych Êli zga jà si´ 
ko ∏a wóz ka. 
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Na le ̋ y pa mi´ taç, ˝e gdy u˝yt kow ni kiem ∏azienki jest oso ba 
po ru sza jà ca si´ na wóz ku, sza le nie wa˝ ne jest prze strze ga nie 
okre Êlo nych za sad pro jek to wych. W ∏a zien ce do ty czà one g∏ów-
nie roz miesz cze nia urzà dzeƒ sa ni tar nych, uchwy tów i do sta wek, 
za po mo cà któ rych mo˝ li we jest sa mo dziel ne wy ko ny wa nie 
czyn no Êci hi gie nicz nych czy utrzy ma nie czy sto Êci. Je˝eli in sta-
la cje sa ni tar ne i ru ry znaj du jà si´ na ze wnàtrz Êcian, na le ̋ y 
pa mi´ taç o tym, aby nie ogra ni cza ∏y one po wierzch ni ma new-
ro wej wóz ka. Do ty czy to rów nie˝ in nych ele men tów wy sta jà cych 
po za li co Êcia ny, ta kich jak: ka lo ry fe ry, wen ty la to ry, su szar ki 
pod wie sza ne i in ne. 

po d s t a w o w e  w y t y c z n e

• minimalna powierzchnia manewrowa 150 cm x 150 cm
• optymalna wysokoÊç uchwytów poziomych 75-85 cm od po- 
 ziomu posadzki
• antypoÊlizgowa powierzchnia
• optymalna wysokoÊç miski ust´powej 45-50 cm
• przycisk sp∏ukiwania wody na wysokoÊci 100 cm
• minimalne wymiary powierzchni brodzika 90 cm x 90 cm
• wysokoÊç górnej kraw´dzi umywalki 85 cm
• wolna przestrzeƒ pod umywalkà 70 cm
• minimalna odleg∏oÊç gniazd elektrycznych od êród∏a wody  
 60 cm
• wysokoÊç gniazd elektrycznych 40-110 cm.
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zawiadomienie 1

      ...........................................
(nazwa miejscowoÊci, data)

..............................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

.....................................................................
(adres zamieszkania zawiadamiajàcego) 

  Do
  Starosty Powiatu

  ..........................................................
(oznaczenie i adres w∏aÊciwego organu)

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, ˝e projekt inwestycji budowlanej, która ma 
zostaç zrealizowana w ....................................... przy ul. .................
........ nie spe∏nia podstawowych zasad techniczno-budowlanych 
w rozumieniu Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwiet-
nia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie („Rozporzàdzenie”), 
poprzez niezapewnienie warunków technicznych umo˝li - 
wiajà cych korzystanie z obiektu u˝ytecznoÊci publicznej/
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego* przez osoby  
niepe∏nosprawne, zw∏aszcza poruszajàce si´ na wózkach inwa-
lidzkich. Lista wykrytych nieprawid∏owoÊci technicznych stano -
wi Za∏àcznik 1 do niniejszego Zawiadomienia. 
W zwiàzku z zaistnieniem powy˝szej sytuacji apeluj´, aby 
w∏aÊciwy organ, stosujàc art. 5 ust. 1 pkt 4 oraz art. 35 ust. 

iV w z o r y  d o k u m e n t ó w
       (w wersji elektronicznej sà na portalu www.niepelnosprawni.pl)
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1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
(„Ustawa”) rozpatrzy∏ t´ kwesti´ w czasie post´powania o wyda-
nie pozwolenia na budow´, dotyczàcego wy˝ej wymienionej 
inwestycji. JednoczeÊnie pragn´ podkreÊliç, ˝e przywo∏ane 
przepisy Ustawy okreÊlajàce wymagania, jakie powinny spe∏niaç 
obiekty budowlane w poszczególnych stadiach procesu budow-
lanego, stanowià wyraz poszanowania uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym osób niepe∏nosprawnych, bowiem taka 
grupa zosta∏a wyraênie wskazana w przywo∏anym powy˝ej 
przepisie art. 5 Ustawy. 
Interesy osób niepe∏nosprawnych podlegajà ochronie  na mocy 
postanowieƒ Konstytucji RP, zakazujàcych dyskryminacji w ˝yciu 
spo∏ecznym z jakiejkolwiek przyczyny oraz wprowadzajàcych 
ochron´ godnoÊci cz∏owieka. Nale˝y wskazaç na wià˝àce Polsk´ 
umowy mi´dzynarodowe, przede wszystkim zakazujàce dyskry-
minacji z jakiegokolwiek powodu postanowienia Mi´dzy naro-
dowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 26) oraz 
Uchwa∏´ Sejmu z dnia 1 sierpnia 1997 roku – Kart´ Praw Osób 
Nie pe∏nosprawnych, wyra˝ajàcà wol´ zapewnienia osobom 
nie pe∏no sprawnym („osobom, których sprawnoÊç fizyczna, psy-
chiczna lub umys∏owa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza 
lub uniemo˝liwia ˝ycie codzienne, nauk´, prac´ oraz pe∏ nienie 
ról spo∏ecznych”), m.in. ˝ycia w Êrodowisku wolnym od barier 
funkcjonalnych.
Majàc na wzgl´dzie powy˝sze akty prawne oraz normy tech-
niczno-budowlane, uwa˝am, ˝e w∏adze publiczne zobligowane 
sà do podj´cia natychmiastowych dzia∏aƒ mogàcych zapobiec 
powstawaniu barier dla osób niepe∏nosprawnych.
Ponadto nadmieniam, ˝e na podstawie art. 234 pkt 2 skarga 
niepochodzàca od strony, w sprawie, w której toczy si´ po -
st´ powanie administracyjne, stanowi materia∏, który organ 
pro wadzàcy post´powanie powinien rozpatrzyç z urz´du.

................................................
(podpis zawiadamiajàcego)

*  Niniejsza publikacja wraz z wzorami dokumentów dost´pna jest w wersji  
 elektronicznej na portalu www.niepelnosprawni.pl w dziale Biblioteczka. 
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pouczenie dla sk∏adajàcego zawiadomienie:

1. W nag∏ówku zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i dat´ 
wype∏nienia formularza.

2. Nale˝y wpisaç imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego, a poni˝ej 
pe∏ny adres wraz z kodem pocztowym.

3. Pismo nale˝y skierowaç do Starosty Powiatu, na terenie którego 
le˝y projektowana inwestycja (adresy wszystkich urz´dów po wia-
towych wraz z nazwiskami starostów mo˝na znaleêç na stronie 
internetowej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji  
www.mswia.gov.pl).

4. W treÊci zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i adres 
realizowanej inwestycji.

ObjaÊnienie przepisów prawnych przywo∏anych w zawiadomieniu:
Art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane – obiekt budowlany 
nale˝y projektowaç i budowaç w sposób zapewniajàcy niezb´dne 
warunki do korzystania z obiektów u˝ytecznoÊci publicznej (np. 
kina, teatry, restauracje, centra handlowe) i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe∏nosprawne, 
w szczególnoÊci poruszajàce si´ na wózkach.
Art. 35 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane – przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budow´ organ sprawdza zgodnoÊç 
projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.
Przepisy techniczno-budowlane – wynikajàce m.in. z Rozpo rzà
dze nia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
o warunkach technicznych, jakie powinny spe∏niaç budynki i ich 
usytuowanie – patrz Przepisy prawne s. 10.
Zawiadomienie nr 1 nale˝y sk∏adaç przed wydaniem przez 
w∏aÊciwy organ decyzji o pozwoleniu na budow´ obiektu 
budowlanego, w przypadku gdy podlegajàcy zatwierdzeniu 
w tej decyzji projekt budowlany jest niezgodny z przepisami 
tech ni czno-budowlanymi w zakresie dostosowania dla osób 
nie pe∏no sprawnych.

* Niepotrzebne skreÊliç.
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zawiadomienie nr 2

       ...........................................
(nazwa miejscowoÊci, data)

..............................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

.....................................................................
(adres zamieszkania zawiadamiajàcego) 

  Do
  Starosty Powiatu

  ..........................................................
(oznaczenie i adres w∏aÊciwego organu)

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, ˝e roboty budowlane przy wykonywaniu inwe-
stycji realizowanej w ................................... przy ul....................................... 
istotnie odbiegajà od podstawowych zasad techniczno-budow-
lanych okreÊlonych w przepisach Rozporzàdzenia Ministra Infra
struktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków tech
nicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowa nie 
(„Rozporzàdzenie”), poprzez niezapewnienie warunków technicz-
nych umo˝liwiajàcych korzystanie z obiektu u˝ytecznoÊci publicz-
nej/mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego* przez oso by 
niepe∏nosprawne, zw∏aszcza poruszajàce si´ na wózkach inwa-
lidzkich, co narusza art. 5 ust. pkt 4 Ustawy Prawo budowlane. 
Lista wykrytych nieprawid∏owoÊci technicznych stanowi  
Za ∏àcznik 1 do niniejszego Zawiadomienia.
Po uwzgl´dnieniu wskazanych powy˝ej uchybieƒ konieczne 
jest wydanie przez w∏aÊciwy organ administracji, na podstawie 
art. 50 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane („Ustawa”), postanowienia o wstrzymaniu prowa-
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dzenia robót budowlanych na terenie wy˝ej wymienionej inwe-
stycji. JednoczeÊnie pragn´ podkreÊliç, ˝e przywo∏ane przepisy 
Ustawy okreÊlajàce wymagania, jakie powinny spe∏niaç obiekty 
budowlane w poszczególnych stadiach procesu budowlanego, 
stanowià wyraz poszanowania uzasadnionych interesów osób 
trzecich, w tym osób niepe∏nosprawnych, bowiem ta grupa 
zosta∏a wyraênie wskazana w  przywo∏anym  powy˝ej  przepisie  
art. 5 Ustawy.
Interesy osób niepe∏nosprawnych podlegajà ochronie przede 
wszystkim na mocy postanowieƒ Konstytucji RP, zakazujàcych 
dyskryminacji w ˝yciu spo∏ecznym z jakiejkolwiek przyczyny oraz 
wprowadzajàcych ochron´ godnoÊci cz∏owieka. Nale˝y wskazaç 
tak˝e na wià˝àce Polsk´ umowy mi´dzynarodowe, przede 
wszystkim zakazujàce dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu 
postanowienia Mi´dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich  
i Politycznych (art. 26) oraz Uchwa∏´ Sejmu z dnia 1 sierpnia 
1997 roku – Kart´ Praw Osób Niepe∏nosprawnych, wyra˝ajàcà 
wol´ zapewnienia osobom niepe∏nosprawnym („osobom, któ-
rych sprawnoÊç fizyczna, psychiczna lub umys∏owa trwale lub 
okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemo˝liwia ˝ycie codzienne, 
nauk´, prac´ oraz pe∏nienie ról spo∏ecznych”), m.in. ˝ycia 
w Êrodowisku wolnym od barier funkcjonalnych. 
Po uwzgl´dnieniu wskazanych powy˝ej przepisów oraz aktów 
prawnych nieodzowne jest podj´cie przez w∏adze publiczne 
dzia∏aƒ mogàcych zapobiec powstawaniu barier architektoni-
czno-budowlanych dla osób niepe∏nosprawnych.
Ponadto nadmieniam, ˝e na podstawie art. 234 pkt 2 skar-
ga niepochodzàca od strony, w sprawie, w której toczy si´ 
po st´powanie administracyjne, stanowi materia∏, który organ 
prowadzàcy post´powanie powinien rozpatrzyç z urz´du.

................................................
(podpis zawiadamiajàcego)
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pouczenie dla sk∏adajàcego zawiadomienie:

1. W nag∏ówku zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i dat´ 
wype∏nienia formularza.

2. Nale˝y wpisaç imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego, a poni˝ej 
pe∏ny adres wraz z kodem pocztowym.

3. Pismo nale˝y skierowaç do Starosty Powiatu, na terenie które-
go le˝y projektowana inwestycja (adresy wszystkich urz´dów  
powiatowych wraz z nazwiskami starostów mo˝na znaleêç 
na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych 
i Administracji www.mswia.gov.pl).

4. W treÊci zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i adres 
realizowanej inwestycji.

ObjaÊnienie przepisów prawnych przywo∏anych w zawiadomieniu:
Art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane – obiekt budowlany 
nale˝y projektowaç i budowaç w sposób zapewniajàcy niezb´dne 
warunki do korzystania z obiektów u˝ytecznoÊci publicznej (np. 
kina, teatry, restauracje, centra handlowe) i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe∏nosprawne, 
w szczególnoÊci poruszajàce si´ na wózkach.
Art. 50 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane – w∏aÊciwy 
organ wstrzy muje prowadzenie robót budowlanych wykony-
wanych w sposób istotnie odbiegajàcy od ustaleƒ i warunków 
okreÊlonych w pozwoleniu na budow´ bàdê w przepisach (w tym 
przepisach techniczno-budowlanych).
Przepisy techniczno-budowlane wynikajàce m.in. z Rozpo rzà
dze nia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
o warunkach technicznych, jakie powinny spe∏niaç budynki i ich 
usytuowanie – patrz Przepisy prawne s. 10.
Zawiadomienie nr 2 nale˝y sk∏adaç w trakcie realizacji budowy 
obiektu, gdy zostanie stwierdzone, ˝e jest on budowany bez 
udogodnieƒ dla osób niepe∏nosprawnych.

* Niepotrzebne skreÊliç.
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zawiadomienie nr 3

      ...........................................
(nazwa miejscowoÊci, data)

..............................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

.....................................................................
(adres zamieszkania zawiadamiajàcego) 

  Do
  Starosty Powiatu

  ..........................................................
(oznaczenie i adres w∏aÊciwego organu)

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, ˝e projekt budowlany obiektu w ......................... 
przy ul. .......................................... zg∏oszony do zatwierdzenia przez  
....................................... (nazwa Inwestora) nie spe∏nia wymagaƒ 
zawartych w art. 34 ust. 3 pkt 2 oraz art. 35 ust. 1 pkt 2 w zw. 
z art. 5 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow
lane („Ustawa”), szczegó∏owo okreÊlonych w Rozporzàdzeniu 
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki 
i ich usytuowanie („Rozporzàdzenie”), poprzez niezapewnienie 
warunków technicznych umo˝liwiajàcych korzy stanie z obiektu 
u˝ytecznoÊci publicznej/mieszkaniowego budow nictwa wieloro-
dzinnego* przez osoby niepe∏nosprawne, zw∏a szcza poruszajàce 
si´ na wózkach inwalidzkich. 
Lista wykrytych nieprawid∏owoÊci technicznych stanowi Za∏à-
cznik 1 do niniejszego zawiadomienia.
W zwiàzku z wy˝ej przedstawionà sytuacjà wnosz´, aby w∏aÊci- 
wy organ przed wydaniem decyzji zatwierdzajàcej projekt budow-
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lany, stosujàc art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy w zwiàzku ze wska- 
zanym powy˝ej art. 35 ust. 1 Ustawy, rozpatrzy∏ t´ kwesti´. 
JednoczeÊnie pragn´ podkreÊliç, ˝e przywo∏ane przepisy 
Prawa budowlanego okreÊlajàce wymagania, jakie powinny 
spe∏niaç obiekty budowlane w poszczególnych stadiach pro-
cesu budowlanego, stanowià wyraz poszanowania uzasadnio-
nych interesów osób trzecich, w tym osób niepe∏nosprawnych, 
bowiem ta grupa zosta∏a wyraênie wskazana w przywo∏anym 
powy˝ej przepisie art. 5 Ustawy.
Interesy osób niepe∏nosprawnych podlegajà ochronie na mocy 
postanowieƒ Konstytucji RP, zakazujàcych dyskryminacji w ˝yciu 
spo∏ecznym z jakiejkolwiek przyczyny oraz wprowadzajàcych 
ochron´ godnoÊci cz∏owieka. Nale˝y wskazaç na wià˝àce Polsk´ 
umowy mi´dzynarodowe, przede wszystkim zaÊ zakazujàce 
dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu postanowienia Mi´ dzy-
na rodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 26) 
oraz Uchwa∏´ Sejmu z dnia 1 sierpnia 1997 roku – Kart´ Praw 
Osób Niepe∏nosprawnych, wyra˝ajàcà wol´ zapewnienia oso-
bom niepe∏nosprawnym („osobom, których sprawnoÊç fizycz-
na, psychiczna lub umys∏owa trwale lub okresowo utrudnia, 
ogranicza lub uniemo˝liwia ˝ycie codzienne, nauk´, prac´ oraz 
pe∏nienie ról spo∏ecznych”), m.in. ˝ycia w Êrodowisku wolnym od 
barier funkcjonalnych.
Po uwzgl´dnieniu powy˝szych aktów prawnych oraz norm tech-
niczno-budowlanych uwa˝am, ˝e w∏adze publiczne zobligowane 
sà do podj´cia natychmiastowych dzia∏aƒ, mogàcych zapobiec 
powstawaniu barier dla osób niepe∏nosprawnych. 
Ponadto nadmieniam, ˝e na podstawie art. 234 pkt 2 skarga 
niepochodzàca od strony, w sprawie, w której toczy si´ po -
st´  powanie administracyjne, stanowi materia∏, który organ 
prowadzàcy post´powanie powinien rozpatrzyç z urz´du.

................................................
(podpis zawiadamiajàcego)
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pouczenie dla sk∏adajàcego zawiadomienie:

1. W nag∏ówku zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i dat´ 
wype∏nienia formularza.

2. Nale˝y wpisaç imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego, a poni˝ej 
pe∏ny adres wraz z kodem pocztowym.

3. Pismo nale˝y skierowaç do Starosty Powiatu, na terenie któ-
rego le˝y projektowana inwestycja (adresy wszystkich urz´dów 
powiatowych wraz z nazwiskami starostów mo˝na znaleêç 
na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych 
i Administracji www.mswia.gov.pl).

4. W treÊci zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i adres 
realizowanej inwestycji, jak równie˝ nazw´ Inwestora.

ObjaÊnienie przepisów prawnych przywo∏anych w zawiadomieniu:
Art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane – obiekt budowlany 
nale˝y projektowaç i budowaç w sposób zapewniajàcy niezb´ d-
ne warunki do korzystania z obiektów u˝ytecznoÊci publicznej 
(np. kina, teatry, restauracje, centra handlowe) i mieszkaniowe-
go budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe∏nospra wne, 
w szczególnoÊci poruszajàce si´ na wózkach.
Art. 34 ust. 1. pkt 2 Ustawy Prawo budowlane – projekt archi-
tektoniczno-budowlany musi zawieraç opis dost´pnoÊci dla osób 
niepe∏nosprawnych.
Art. 35 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane – przed wydaniem 
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ sprawdza 
zgodnoÊç projektu zagospodarowania dzia∏ki z przepisami, 
w tym techniczno-budowlanymi.
Art. 35 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo budowlane – przed wydaniem 
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ sprawdza 
kom plet noÊç projektu budowlanego i posiadanie wymaganych 
opinii, uzgo dnieƒ, pozwoleƒ i sprawdzeƒ.

Przepisy techniczno-budowlane – wynikajàce m.in. z Rozporzà
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
o warunkach technicznych, jakie powinny spe∏niaç budynki i ich 
usytuowanie – patrz Przepisy prawne s. 10.
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Zawiadomienie nr 3 nale˝y sk∏adaç, gdy Inwestor wniós∏ o wyda-
nie decyzji zatwierdzajàcej projekt budowlany, przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budow´, gdy przed∏o˝ony przez Inwestora 
projekt jest niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 
Inwestor ma prawo ˝àdaç wydania odr´bnej decyzji, gdy spe∏nia 
warunki do uzyskania pozwolenia na budow´.

* Niepotrzebne skreÊliç. 

zawiadomienie nr 4

      ...........................................
(nazwa miejscowoÊci, data)

..............................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

.....................................................................
(adres zamieszkania zawiadamiajàcego) 

  Do
  Starosty Powiatu

  ..........................................................
(oznaczenie i adres w∏aÊciwego organu)

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, ˝e projekt budowlany obiektu w.................................. 
przy ul. ........................................... zg∏oszony do zatwierdzenia przez 
......................................... (nazwa Inwestora) nie spe∏nia przes∏anek 
zawartych w art. 49 ust. 1. pkt 2 w zw. art. 34 ust. 1. pkt 2 oraz  



dostosowanie budynków u˚ytecznoÂci publicznej – teoria i narz¢dzia62

z art. 5 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow
lane („Ustawa”), szczegó∏owo okreÊlonych w Rozporzàdzeniu 
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warun
ków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usy
tuowanie („Rozporzàdzenie”) poprzez niezapewnienie warunków 
technicznych umo˝liwiajàcych korzystanie z obiektu u˝ytecznoÊci 
publicznej/mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego* przez 
osoby niepe∏nosprawne, zw∏aszcza poruszajàce si´ na wózkach 
inwalidzkich. Lista wykrytych nieprawid∏owoÊci technicznych 
stanowi Za∏àcznik 1 do niniejszego zawiadomienia. 
W zwiàzku z przedstawionà sytuacjà apeluj´, aby w∏aÊciwy organ 
przed wydaniem decyzji, stosujàc art. 81 ust. 1 pkt 1 w zwiàzku 
ze wspomnianym art. 49 ust. 1 Ustawy, rozpatrzy∏ t´ spraw .́ 
JednoczeÊnie pragn´ podkreÊliç, ˝e przywo∏ane przepisy Ustawy 
okreÊlajàce wymagania, jakie powinny spe∏niaç obiekty budowlane 
w poszczególnych stadiach procesu budowlanego, stanowià wyraz 
poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym osób 
niepe∏nosprawnych, bowiem ta grupa zosta∏a wyraênie wskazana 
w przywo∏anym powy˝ej przepisie art. 5 Ustawy.
Interesy osób niepe∏nosprawnych podlegajà ochronie przede 
wszystkim na mocy postanowieƒ Konstytucji RP zakazujàcych 
dyskryminacji w ˝yciu spo∏ecznym z jakiejkolwiek przyczyny oraz 
wprowadzajàcych ochron´ godnoÊci cz∏owieka. Nale˝y wskazaç 
te˝ na wià˝àce Polsk´ umowy mi´dzynarodowe, przede wszyst-
kim zaÊ zakazujàce dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu 
postanowienia Mi´dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 
i Politycznych (art. 26) oraz Uchwa∏´ Sejmu z dnia 1 sierpnia 
1997 roku – Kart´ Praw Osób Niepe∏nosprawnych, wyra˝ajàcà 
wol´ zapewnienia osobom niepe∏nosprawnym („osobom, któ-
rych sprawnoÊç fizyczna, psychiczna lub umys∏owa trwale lub 
okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemo˝liwia ˝ycie codzienne, 
nauk´, prac´ oraz pe∏nienie ról spo∏ecznych”), m.in. ˝ycie 
w Êrodowisku wolnym od barier funkcjonalnych.
Majàc na wzgl´dzie powy˝sze akty prawne oraz normy tech-
niczno-budowlane, uwa˝am, ˝e w∏adze publiczne zobligowane 
sà do podj´cia natychmiastowych dzia∏aƒ mogàcych zapobiec 
powstawaniu barier dla osób niepe∏nosprawnych.
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Ponadto nadmieniam, ˝e na podstawie art. 234 pkt 2 skarga 
nie pochodzàca od strony, w sprawie, w której toczy si´ po st´-
powanie administracyjne, stanowi materia∏, który organ pro-
wadzàcy post´powanie powinien rozpatrzyç z urz´du.

................................................
(podpis zawiadamiajàcego)

pouczenie dla sk∏adajàcego zawiadomienie:

1. W nag∏ówku zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i dat´ 
wype∏nienia formularza.

2. Nale˝y wpisaç imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego, a poni˝ej 
pe∏ny adres wraz z kodem pocztowym.

3. Pismo nale˝y skierowaç do Starosty Powiatu, na terenie którego 
le˝y projektowana inwestycja (adresy wszystkich urz´dów powia-
towych wraz z nazwiskami starostów mo˝na znaleêç na stronie 
internetowej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji  
www.mswia.gov.pl).

4. W treÊci zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i adres 
realizowanej inwestycji, jak równie˝ nazw´ Inwestora.

ObjaÊnienie przepisów prawnych przywo∏anych w zawiadomieniu:
Art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane – obiekt budowlany 
nale˝y projektowaç i budowaç w sposób zapewniajàcy niezb´dne 
warunki do korzystania z obiektów u˝ytecznoÊci publicznej (np. 
kina, teatry, restauracje, centra handlowe) i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe∏nosprawne, 
w szczególnoÊci poruszajàce si´ na wózkach.
Art. 34 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane – projekt archi-
tektoniczno-budowlany musi zawieraç opis dost´pnoÊci dla osób 
niepe∏nosprawnych
Art. 49 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane – w∏aÊciwy organ, 
przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu 
budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót 
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budowlanych bada kompletnoÊç projektu budowlanego i posia-
danie wymaganych opinii, uzgodnieƒ, pozwoleƒ i sprawdzeƒ.
Art. 81 pkt 1 Ustawy Prawo budowlane – do podstawowych 
obowià z ków organów administracji architektoniczno-budowla-
nej nale˝y m.in. badanie zgodnoÊci rozwiàzaƒ architektoniczno-
-budowlanych z przepisami techniczno budowlanymi.
Przepisy techniczno-budowlane – wynikajàce m.in. z Rozporzà
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
o warunkach technicznych, jakie powinny spe∏niaç budynki i ich 
usytuowanie – patrz Przepisy prawne s. 10.
Zawiadomienie nr 4 nale˝y sk∏adaç, gdy inwestor wniós∏ o wyda-
nie decyzji zatwierdzajàcej projekt budowlany i pozwalajàcej na 
wznowienie wstrzymanych wczeÊniej przez organ administracji 
robót budowlanych, a projekt b´dàcy przedmiotem zatwier-
dzenia nie spe∏nia wymagaƒ techniczno-budowlanych poprzez 
niedostosowanie do korzystania przez osoby niepe∏nosprawne. 
Organ wstrzymuje roboty w sytuacji, gdy rozpocz´to je bez 
wymaganego pozwolenia na budow´, nawet je˝eli budowa jest 
zgodna z innymi przepisami (w szczególnoÊci o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami techniczno-
-budowlanymi).

* Niepotrzebne skreÊliç.
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zawiadomienie nr 5   

      ...........................................
(nazwa miejscowoÊci, data)

..............................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

.....................................................................
(adres zamieszkania zawiadamiajàcego) 

  Do
  Starosty Powiatu

  ..........................................................
(oznaczenie i adres w∏aÊciwego organu)

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, ˝e budynek po∏o˝ony w .......................................
przy ul. ....................................... nie spe∏nia podstawowych zasad 
techniczno-budowlanych w rozumieniu Rozporzàdzenia Ministra 
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuo
wanie („Rozporzàdzenie”), poprzez niezapewnienie warunków 
technicznych umo˝liwiajàcych korzystanie z obiektu u˝ytecznoÊci 
publicznej/mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego*  

przez osoby niepe∏nosprawne, zw∏aszcza poruszajàce si´ na 
wózkach inwalidzkich. 
Lista wykrytych nieprawid∏owoÊci technicznych stanowi Za∏à-
cznik 1 do niniejszego zawiadomienia.
W zwiàzku z przedstawionà sytuacjà apeluj´, aby w∏aÊciwy organ 
zastosowa∏ art. 66 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo budowlane („Ustawa”), rozpatrzy∏ t´ kwesti´ 
i wyda∏ odpowiednià decyzj´. JednoczeÊnie pragn´ wskazaç, ˝e 
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przepisy Ustawy oraz Rozporzàdzenia okreÊlajàce wymagania, 
jakie powinny spe∏niaç obiekty budowlane w poszczególnych 
stadiach procesu budowlanego, stanowià wyraz poszano-
wania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym osób 
niepe∏nosprawnych, bowiem ta grupa zosta∏a wyraênie wskazana 
w przywo∏anym powy˝ej przepisie art. 5 Ustawy. 
Interesy osób niepe∏nosprawnych podlegajà ochronie na mocy 
postanowieƒ Konstytucji RP, zakazujàcych dyskryminacji w ˝yciu 
spo∏ecznym z jakiejkolwiek przyczyny oraz wprowadzajàcych 
ochron´ godnoÊci cz∏owieka. Nale˝y wskazaç te˝ na wià˝àce 
Polsk´ umowy mi´dzynarodowe, przede wszystkim zaÊ za ka-
zujàce dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu postanowienia 
Mi´dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych 
oraz Uchwa∏´ Sejmu z dnia 1 sierpnia 1997 roku – Kart´ Praw 
Osób Niepe∏nosprawnych, wyra˝ajàcà wol´ za pe wnienia oso-
bom niepe∏nosprawnym („osobom, których sprawnoÊç fizyczna, 
psychiczna lub umys∏owa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza 
lub uniemo˝liwia ˝ycie codzienne, nauk´, prac´ oraz pe∏nienie 
ról spo∏ecznych”), m.in. ˝ycia w Êrodowisku wolnym od barier 
funkcjonalnych. 
Po uwzgl´dnieniu powy˝ej wskazanych przepisów oraz aktów 
prawnych, nieodzowne jest podj´cie przez w∏adze publiczne 
dzia ∏aƒ mogàcych zapobiec powstawaniu barier architektoni-
czno-budowlanych dla osób niepe∏nosprawnych.
Ponadto nadmieniam, ˝e na podstawie art. 234 pkt 2 skar-
ga niepochodzàca od strony, w sprawie, w której toczy si´ 
po st´powanie administracyjne, stanowi materia∏, który organ 
prowadzàcy post´powanie powinien rozpatrzyç z urz´du.
 

................................................
(podpis zawiadamiajàcego)

pouczenie dla sk∏adajàcego zawiadomienie:

1. W nag∏ówku zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i dat´ 
wype∏nienia formularza.
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2. Nale˝y wpisaç imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego, a poni˝ej 
pe∏ny adres wraz z kodem pocztowym.

3. Pismo nale˝y skierowaç do Starosty Powiatu, na terenie którego 
le˝y projektowana inwestycja (adresy wszystkich urz´dów powia-
towych wraz z nazwiskami starostów mo˝na znaleêç na stronie 
internetowej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji  
www.mswia.gov.pl).

4. W treÊci zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i adres 
budynku, w którym stwierdzono nieprawid∏owoÊci i utrudnie-
nia dla niepe∏nosprawnych.

ObjaÊnienie przepisów prawnych przywo∏anych w zawiadomieniu:
Art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane – obiekt budowlany 
nale˝y projektowaç i budowaç w sposób zapewniajàcy niezb´dne 
warunki do korzystania z obiektów u˝ytecznoÊci publicznej (np. 
kina, teatry, restauracje, centra handlowe) i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe∏nosprawne, 
w szczególnoÊci poruszajàce si´ na wózkach.
Art. 66 Ustawy Prawo budowlane – w przypadku stwier-
dzenia, ˝e obiekt budowlany jest m.in. w nieodpowiednim 
stanie technicznym, w∏aÊciwy organ administracji wydaje 
decyzj´ administracyjnà nakazujàcà usuni´cie stwierdzonych 
nieprawid∏owoÊci, okreÊlajàc termin wykonania obowiàzku.
Przepisy techniczno-budowlane – wynikajàce m.in. z Rozporzà
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
o warunkach technicznych, jakie powinny spe∏niaç budynki i ich 
usytuowanie – patrz Przepisy prawne s. 10.

Zawiadomienie nr 5 nale˝y sk∏adaç w sytuacji, gdy obiekt jest 
ju˝ wybudowany, a bariery architektoniczne ujawniajà si´ w toku 
jego u˝ytkowania.

* Niepotrzebne skreÊliç.
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zawiadomienie nr 6

      ...........................................
(nazwa miejscowoÊci, data)

..............................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

.....................................................................
(adres zamieszkania zawiadamiajàcego) 

  Do Powiatowego 
  Inspektora Nadzoru Budowlanego 

  w .......................................................
(oznaczenie i adres w∏aÊciwego organu)

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamiam, ˝e budynek po∏o˝ony w ........................................... 
przy ul. .................................. nie zapewnia warunków bezpie czeƒstwa 
ludzi, co ujawni∏o si´ w trakcie jego u˝ytkowania, a wynika 
prze de wszystkim z niezapewnienia warunków technicznych 
umo˝liwiajàcych korzystanie z obiektu u˝ytecznoÊci publicznej/ 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego* przez osoby 
niepe∏nosprawne, w szczególnoÊci poruszajàce si´ na wózkach 
inwalidzkich. Lista wykrytych nieprawid∏owoÊci technicznych 
stanowi Za∏àcznik 1 do niniejszego Zawiadomienia.
W zwiàzku z przedstawionà sytuacjà wnosz´ o podj´cie przez 
w∏aÊciwy organ, zgodnie z art. 62 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo budowlane („Ustawa”) odpowiednich Êrodków, 
polegajàcych na ˝àdaniu przeprowadzenia kontroli lub przed-
stawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu. Art. 5 Ustawy 
nak∏ada na w∏aÊcicieli budynków obowiàzek ich utrzymywania 
w nale˝ytym stanie technicznym, nie dopuszczajàc do nadmier-
nego pogorszenia jego w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych i sprawnoÊci 
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technicznej, w odniesieniu mi´dzy innymi do „za pewnienia 
niezb´dnych warunków do korzystania z obiektów u˝ytecznoÊci 
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielo ro dzinnego 
przez osoby niepe∏nosprawne, w szczególnoÊci po ru szajàce si´ 
na wózkach inwalidzkich”. 
JednoczeÊnie pragn´ wskazaç, ˝e przepisy Ustawy okreÊlajàce 
wymagania, jakim powinny odpowiadaç obiekty budowlane 
oddane do u˝ytkowania, stanowià wyraz poszanowania uzasad-
nionych interesów osób trzecich, w tym osób niepe∏nosprawnych, 
bowiem ta grupa zosta∏a wyraênie wskazana w przywo∏anym 
powy˝ej przepisie art. 5 Ustawy. Ponadto uniemo˝liwienie 
dost´pu osobom niepe∏nosprawnym do wskazanego powy˝ej 
obiektu u˝ytecznoÊci publicznej/mieszkaniowego budownictwa 
wielorodzinnego* mo˝e spowodowaç zarówno zagro˝enie dla 
bezpiecznego u˝ytkowania budynku przez t´ osob´, jak i osoby 
znajdujàce si´ w jej otoczeniu. 
Przypomn´, ˝e interesy osób niepe∏nosprawnych podlegajà 
ochronie przede wszystkim na mocy postanowieƒ Konstytucji RP, 
zakazujàcych dyskryminacji w ˝yciu spo∏ecznym z jakiejkolwiek 
przyczyny oraz wprowadzajàcych ochron´ godnoÊci cz∏owieka. 
Warto tak˝e podkreÊliç wià˝àce Polsk´ umowy mi´dzynarodowe, 
a tak˝e postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Cz∏owieka 
oraz Uchwa∏´ Sejmu z dnia 1 sierpnia 1997 roku – Kart´ Praw 
Osób Niepe∏nosprawnych, wyra˝ajàcà wol´ zapewnienia oso-
bom niepe∏nosprawnym („osobom, których sprawnoÊç fizycz-
na, psychiczna lub umys∏owa trwale lub okresowo utrudnia, 
ogranicza lub uniemo˝liwia ˝ycie codzienne, nauk´, prac´ oraz 
pe∏nienie ról spo∏ecznych”), m.in. ˝ycia w Êrodowisku wolnym od 
barier funkcjonalnych. 
Po uwzgl´dnieniu powy˝ej wskazanych przepisów oraz aktów 
prawnych nieodzowne jest podj´cie przez w∏adze publiczne 
dzia∏aƒ mogàcych zapobiec powstawaniu barier architektoni-
czno-budowlanych dla osób niepe∏nosprawnych.
 

................................................
(podpis zawiadamiajàcego)
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pouczenie dla sk∏adajàcego zawiadomienie:

1. W nag∏ówku zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i dat´ 
wype∏nienia formularza.

2. Nale˝y wpisaç imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego, a poni˝ej 
pe∏ny adres wraz z kodem pocztowym.

3. Pismo nale˝y skierowaç do Starosty Powiatu, na terenie którego 
le˝y projektowana inwestycja (adresy wszystkich urz´dów powia-
towych wraz z nazwiskami starostów mo˝na znaleêç na stronie 
internetowej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji  
www.mswia.gov.pl).

4. W treÊci zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i adres 
budynku, w którym stwierdzono nieprawid∏owoÊci i utrudnie-
nia dla osób niepe∏nosprawnych.

ObjaÊnienie przepisów prawnych przywo∏anych w zawiadomieniu:
Art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane – obiekt budowlany 
nale˝y projektowaç i budowaç w sposób zapewniajàcy niezb´dne 
warunki do korzystania z obiektów u˝ytecznoÊci publicznej (np. 
kina, teatry, restauracje, centra handlowe) i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe∏nosprawne, 
w szczególnoÊci poruszajàce si´ na wózkach inwalidzkich.
Art. 66 Ustawy Prawo budowlane – w przypadku stwier-
dzenia, ˝e obiekt budowlany jest m.in. w nieodpowiednim 
stanie technicznym, w∏aÊciwy organ administracji wydaje 
decyzj´ administracyjnà nakazujàcà usuni´cie stwierdzonych 
nieprawid∏owoÊci, okreÊlajàc termin wykonania obowiàzku.
Przepisy techniczno-budowlane wynikajàce m.in. z Rozporzà
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
o warunkach technicznych, jakie powinny spe∏niaç budynki i ich 
usytuowanie – patrz Przepisy prawa s. 10.
Powy˝sze zawiadomienie nale˝y sk∏adaç, gdy budynek jest ju˝ 
wybudowany, a bariery architektoniczne ujawniajà si´ w toku 
jego u˝ytkowania.

* Niepotrzebne skreÊliç.
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zawiadomienie nr 7   ...........................................
(nazwa miejscowoÊci, data)

..............................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

.....................................................................
(adres zamieszkania zawiadamiajàcego) 

  Do
  G∏ównego Inspektora Nadzoru 
  Budowlanego
  G∏ówny Urzàd Nadzoru 
  Budowlanego
  ul. Krucza 38/42
  00-926 Warszawa  

ZAWIADOMIENIE 

Niniejszym przesy∏am kopi´ Zawiadomienia/Wniosku* adreso-
wanego do ....................................... dotyczàcego naruszenia przepi-
sów techniczno-budowlanych w czasie projektowania/wykony-
wania robót budowlanych/u˝ytkowania* obiektu u˝ytecznoÊci 
publicznej/mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego* 
po∏o˝onego w ....................................... przy ul. ....................................... 
poprzez niedostosowanie wskazanego obiektu do korzystania 
przez osoby niepe∏nosprawne. 
JednoczeÊnie wnosz´ o zapoznanie si´ z treÊcià za∏àczonego 
podania i podj´cie, zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane („Ustawa”), dzia∏aƒ kontrol-
nych w celu usprawnienie post´powania w powy˝szej sprawie. 
Jak zosta∏o wyraênie wskazane w za∏àczonym do niniejsze-
go Zawiadomienia podaniu, udogodnienia nale˝ne osobom 
niepe∏nosprawnym podlegajà ochronie na mocy przepisów  
Ustawy, której przepisy sà zobowiàzani respektowaç wszyscy 
uczestnicy procesu budowlanego. Istniejàce prawdopodobieƒ-
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stwo naruszenia wskazanych w za∏àczonym podaniu przepisów 
stanowi wystarczajàcà przes∏ank´ do podj´cia stosowych kro-
ków przez ograny kontrolne, aby nie dopuÊciç do powstawania 
kolejnych barier funkcjonalnych dla osób niepe∏nosprawnych, 
zw∏aszcza dla osób poruszajàcych si´ na wózkach inwalidzkich. 
Jedynie sprawne dzia∏anie uprawnionych organów doprowadziç 
mo˝e do urzeczywistnienia poszanowania uzasadnionych intere-
sów osób trzecich w trakcie procesu budowlanego. 

................................................
(podpis zawiadamiajàcego)

Za∏àczniki:
Kopia Wniosku/Zawiadomienia* skierowanego do Starosty 
Powiatu/Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego*  

* Niepotrzebne skreÊliç. 
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zawiadomienie nr 8 

      ...........................................
(nazwa miejscowoÊci, data)

..............................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

.....................................................................
(adres zamieszkania zawiadamiajàcego) 

  Do
  Rzecznika Praw Obywatelskich  
  Aleja SolidarnoÊci 77 
  00-090 Warszawa  

ZAWIADOMIENIE 

Niniejszym przesy∏am kopi´ Zawiadomienia/Wniosku* adreso-
wanego do ....................................... dotyczàcego naruszenia przepi-
sów techniczno-budowlanych w czasie projektowania/wykony-
wania robót budowlanych/u˝ytkowania* obiektu u˝ytecznoÊci 
publicznej/mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego* po- 
 ∏o ̋onego w ....................................... przy ul. ........................................ 
poprzez niedostosowanie wskazanego obiektu do korzystania 
przez osoby niepe∏nosprawne.
JednoczeÊnie wnosz´ o zapoznanie si´ z treÊcià za∏àczonego 
podania i podj´cie, zgodnie z zasadà wyra˝onà w art. 8 Ustawy 
z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich, 
czynnoÊci majàcych na celu zmian´ regulacji umo˝liwiajàcych 
egzekwowanie przepisów Ustawy Prawo budowlane, dotyczàcych 
zapewnienia osobom niepe∏nosprawnym warunków do korzysta-
nia z obiektów u˝ytecznoÊci publicznej oraz mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez zwrócenie si´ do w∏aÊci-
wych organów, zw∏aszcza organów nadzoru o zbadanie sprawy. 
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Oprócz wskazanych w za∏àczonym podaniu naruszeƒ przepi-
sów techniczno-budowlanych zwracam szczególnà uwag´ na 
konstytucyjnà zasad´ równouprawnienia wyra˝onà w art. 32 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zaakceptowanie sytuacji, 
w której tworzone b´dà nowe bariery funkcjonalne dla osób 
niepe∏nosprawnych, stanowi przejaw dyskryminacji, której skut-
kiem b´dzie wykluczenie wskazanej grupy osób z mo˝liwoÊci 
aktywnego uczestniczenia w ˝yciu spo∏ecznym. 
               

................................................
(podpis zawiadamiajàcego)

Za∏àczniki:
Kopia Wniosku/Zawiadomienia* skierowanego do Starosty 
Powiatu/Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego*  

* Niepotrzebne skreÊliç. 
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zawiadomienie nr 9

             ...............................................
(nazwa miejscowoÊci, data 

......................................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

......................................................................
(adres zamieszkania zawiadamiajàcego)

  Do
  Pe∏nomocnika Rzàdu
  ds. Osób Niepe∏nosprawnych
  ul. Ga∏czyƒskiego 4
  00-362 Warszawa

ZAWIADOMIENIE 

Niniejszym przesy∏am kopi´ Zawiadomienia/Wniosku* adreso-
wanego do .................................. dotyczàcego naruszenia prze-
pisów techniczno-budowlanych w czasie projektowania/wyko-
nywania robót budowlanych/u˝ytkowania* obiektu u˝ytecznoÊci 
publicznej/mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego* po-
∏o˝onego w ............................ przy ul. ............................. poprzez 
niedostosowanie wskazanego obiektu do korzystania przez 
osoby niepe∏nosprawne. 
JednoczeÊnie zwracam si´ z proÊbà o zapoznanie si´ z treÊcià 
za∏àczonego podania i podj´cie, zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt 4 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, dzia∏aƒ 
majàcych na celu zwalczanie barier (w tym architektonicznych) 
utrudniajàcych osobom niepe∏nosprawnym funkcjonowanie 
w spo∏eczeƒstwie. Wnosz´ te˝ o skierowanie apelu do ministra 
w∏aÊciwego do spraw budownictwa, aby podjà∏ stosowne 
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dzia∏ania nadzorcze w stosunku do podlegajàcych temu mini-
strowi organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz  
nadzoru  budowlanego,  których  ustawowym obowiàzkiem jest 
kontrola przestrzegania przepisów Ustawy Prawo budowlane, 
w tym przepisów techniczno-budowlanych. 
Istniejàce prawdopodobieƒstwo naruszenia wskazanych w za -
∏àczonym podaniu przepisów stanowi wystarczajàcà prze s∏ank´ 
do podj´cia stosownych kroków przez ograny kontrolne, aby nie 
dopuÊciç do powstawania kolejnych barier funkcjo nalnych dla 
osób niepe∏nosprawnych, zw∏aszcza dla osób poru sza jàcych si´ 
na wózkach inwalidzkich. Tylko sprawne dzia ∏a nia uprawnio-
nych organów doprowadzà do urzeczywistnienia posza nowania 
uzasadnionych interesów osób trzecich w trakcie pro cesu 
budowlanego.

................................................
(podpis zawiadamiajàcego)

Za∏àczniki:
Kopia Wniosku/Zawiadomienia* skierowanego do Starosty 
Powiatu/Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego*

* Niepotrzebne skreÊliç. 
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wniosek nr 1

 .......................................................
                           (data, nazwa miejscowoÊci)

........................................................
(imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego)

........................................................
(adres zamieszkania)     

     Do Starosty Powiatu

     ........................................................

     ........................................................
     (oznaczenie i adres w∏aÊciwego organu)

WNIOSEK

o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu w sprawie zatwier-
dzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na 
wznowienie robót budowlanych jako strony post´powania.

Na podstawie art. 28 k.p.a. wnosz´ o:
dopuszczenie wnioskodawcy ........................ do post´powania 
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 
pozwolenia na wznowienie robót budowlanych dla inwestycji zlo-
kalizowanej w .............................. przy ul. ......................................

Uzasadnienie
Przepisy Prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo budowlane „Ustawa”) poprzez wprowadzenie wymogu 
uzyskania zezwolenia na budow´, którego integralnà cz´Êcià 
jest uzyskanie decyzji zatwierdzajàcej projekt planowanej inwe-
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stycji, umo˝liwiajà organom administracji kontrol´ procesu 
budowlanego, szczególnie przez wprowadzenie szczegó∏owych 
wymogów dotyczàcych poszanowania uzasadnionych intere-
sów osób trzecich. Przepis art. 5 ust. 2 Ustawy szczegó∏owo 
okreÊla, jakie wymagania powinny spe∏niaç obiekty budowlane 
w poszczególnych stadiach procesu budowlanego (projektowa-
nie, budowanie, u˝ytkowanie), wskazujàc, i˝ obiekty u˝ytecznoÊci 
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego 
powinny mi´dzy innymi zapewniaç niezb´dne warunki, aby 
korzystaç z nich mog∏y osoby niepe∏nosprawne, zw∏aszcza 
poruszajàce si´ na wózkach inwalidzkich. 
Szczegó∏owe wymagania dotyczàce przystosowania obiektów 
budowlanych do korzystania przez osoby niepe∏nosprawne 
zawierajà przepisy Rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 roku o warunkach technicznych, jakie powinny 
spe∏niaç budynki i ich usytuowanie („Rozporzàdzenie”). Projekt 
budynku u˝ytecznoÊci publicznej/ mieszkaniowego budowni-
ctwa wielorodzinnego* w .......................... przy ul. ........................ 
(adres budynku) nie spe∏nia norm techniczno-budowlanych 
w zakresie dotyczàcym korzystania z budynku przez oso-
by niepe∏nosprawne, przewidzianych we wskazanym wy˝ej 
Rozporzàdzeniu, w postaci uchybieƒ wymienionych szczegó∏owo 
w Za∏àczniku 1 do niniejszego wniosku.
Wskazane powy˝ej przepisy techniczno-budowlane stanowià 
przedmiotowe uzasadnienie istnienia interesu prawnego wnio-
skodawcy, stanowiàcego podstaw´ do ˝àdania dopuszczenia  
do udzia∏u w post´powaniu w charakterze strony, co jest zgodne 
z treÊcià wyroku NSA z dnia 2 VI 1998 roku (IV SA 2164/97), 
w którym Sàd podkreÊli∏, ˝e: „Stwierdzenie istnienia interesu 
prawnego sprowadza si´ zatem do ustalenia zwiàzku o charak-
terze materialno-prawnym mi´dzy obowiàzujàcà normà prawa 
administracyjnego materialnego a sytuacjà prawnà konkretne-
go podmiotu prawa, polegajàcà na tym, ˝e akt stosowania tej 
normy mo˝e mieç wp∏yw na sytuacj´ tego podmiotu w zakresie 
prawa materialnego”.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, ˝e interesy osób niepe∏no-
sprawnych podlegajà ochronie przede wszystkim na mocy 
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postanowieƒ Konstytucji RP, zakazujàcych dyskryminacji w ˝yciu 
spo∏ecznym z jakiejkolwiek przyczyny oraz wprowadzajàcych 
ochron´ godnoÊci cz∏owieka. Warto tak˝e wskazaç w tym 
miejscu na wià˝àce Polsk´ umowy mi´dzynarodowe, a tak˝e 
postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Cz∏owieka oraz 
uchwa∏´ Sejmu z dnia 1 sierpnia 1997 roku – Kart´ Praw Osób 
Niepe∏nosprawnych, wyra˝ajàcà wol´ parlamentu do zapewnie-
nia osobom niepe∏nosprawnym („osobom, których sprawnoÊç 
fizyczna, psychiczna lub umys∏owa trwale lub okresowo utrudnia, 
ogranicza lub uniemo˝liwia ˝ycie codzienne, nauk´, prac´ oraz 
pe∏nienie ról spo∏ecznych”) mi´dzy innymi ˝ycia w Êrodowisku 
wolnym od barier funkcjonalnych. 

 W zwiàzku z powy˝szym, wnosz´ jak we wst´pie. 

................................................
        (podpis wnioskodawcy)

Za∏àczniki:
1) Wykryte niezgodnoÊci projektu budynku w ....................... przy 

ul. ................... (adres budynku) z przepisami Rozporzàdzenia. 
2) Orzeczenie lekarskie o umiarkowanym/znacznym* stopniu 

niepe∏nosprawnoÊci.

pouczenie dla sk∏adajàcego zawiadomienie:

1. W nag∏ówku zawiadomienia nale˝y wpisaç miejscowoÊç i dat´ 
wype∏nienia formularza.

2. Nale˝y wpisaç imi´ i nazwisko zawiadamiajàcego, a poni˝ej 
pe∏ny adres wraz z kodem pocztowym.

3. Pismo nale˝y skierowaç do Starosty Powiatu, na terenie które-
go le˝y projektowana inwestycja (adresy wszystkich urz´dów 
powiatowych wraz z nazwiskami starostów mo˝na znaleêç 
na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewn´trznych 
i Administracji www.mswia.gov.pl).
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4. W treÊci zawiadomienie nale˝y wpisaç miejscowoÊç i adres 
realizowanej inwestycji.

ObjaÊnienie przepisów prawnych przywo∏anych w zawiadomieniu:
Art. 28 Kodeksu Post´powania Administracyjnego – stronà 
post´powania jest ka˝dy, czyjego interesu prawnego lub 
obowiàzku dotyczy post´powanie albo kto ˝àda czynnoÊci 
organu ze wzgl´du na swój interes prawny lub obowiàzek.
Art. 5 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane – obiekt budowlany 
nale˝y projektowaç i budowaç w sposób zapewniajàcy niezb´d-
ne warunki do korzystania z obiektów u˝ytecznoÊci publicznej 
(np. kina, teatry, restauracje, centra handlowe) i mieszkaniowe-
go budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe∏nosprawne, 
w szczególnoÊci poruszajàce si´ na wózkach inwalidzkich.
Przepisy techniczno-budowlane – wynikajàce m.in. z Rozporzà
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
o warunkach technicznych, jakie powinny spe∏niaç budynki i ich 
usytuowanie – patrz Przepisy prawne s. 10.
Wniosek nale˝y sk∏adaç w sytuacji, gdy inwestor wniós∏ o wyda-
nie decyzji zatwierdzajàcej projekt budowlany i pozwalajàcej na 
wznowienie wstrzymanych wczeÊniej przez organ administracji 
robót budowlanych, a przed∏o˝ony do zatwierdzenia projekt nie 
odpowiada warunkom wprowadzonym w przepisach techniczno-
-budowlanych poprzez niezapewnienie mo˝liwoÊci korzystania 
z budynku przez osoby niepe∏nosprawne. Organ wstrzymuje 
roboty w sytuacji, gdy rozpocz´to je bez wymaganego pozwole-
nia na budow´ i je˝eli budowa jest zgodna z innymi przepisami 
(szczególnie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz przepisami techniczno-budowlanymi).

* Niepotrzebne skreÊliç.
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Les sourds dans la ville, Surdité et accessibilité (M. Renard, 1996)
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (O. De. Schutter 
et J. Y. Carlier) Bruxelles, Bruylant, 2002)
Accessibilité: principes et lignes directrices (Conseil de l’Europe,  
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Handicap, arkitektur og design (Poul Ostegraard, 1996)
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(ANLH, Bruxelles, 1999)
Projektowanie Uniwersalne; Udost´pnianie otoczenia osobom 
niepe∏nosprawnym (E. Kury∏owicz, Warszawa, 1995)
Budownictwo dla osób starszych i niepe∏nosprawnych (W. Mayer-Bohe, 
Arkady, Warszawa, 1998)
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S. Sagramola, Eu CAN, c/o Info-Handicap Luxenburg, 2003)
Directory of Accessible Building Products 2000 (NAHB Research Center,  
Inc. 2000)
Podr´cznik projektowania architektonicznobudowlanego (E. Neufert, 
Arkady, 1995)
Buildings for all to use (K. Bright, S. Flangan, J. Emblwt, L. Sellbekk,  
CIRIA, 2004)
Problemy kszta∏towania budynków i mieszkaƒ dla potrzeb osób 
niepe∏nosprawnych (Centralny OÊrodek Badawczo-Projektowy  
Budownictwa Ogólnego, zlec. MSWiA, 1998)
Problemy kszta∏towania budynków i mieszkaƒ dla potrzeb osób 
niepe∏nosprawnych (Centralny OÊrodek Badawczo-Projektowy  
Budownictwa Ogólnego, zlec. MGPiB, 1996)
The older worker: anthropometrics and biomechanics (K.H.E. Kromer, 
Academic Press, 1997)
Universal Access in HCI: Towards an Information Society for All  
(Vol. 3, Sthepanidis Constantine, Lawrence Erlbaum Associates, 2001)
A practical handbook on user – centered design for Assistive Technology  
(D. Poulson, M. Ashby, S. Richardson, TIDE, European Commision, 1996)
Funkcjonowanie PFRON w systemie rehabilitacji spo∏ecznej i zawodowej 
(BIFRON, Warszawa, luty 2004)
Designing for Accessibility (Centre for Accessible Enviroments,  
London, 1999)
Design for people with functional limitations resulting from disability,  
ageing or circumstance (G. C. Canderheiden, Wiley, 1997)
Accessible Homes (M. Konkkolaa, Finish Association of People with Mobility 
Disabilities, 2003)
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Ownership and use of assistive devices amongst older people  
in the community. Age and ageing (Edwards, N.I. & Jones, D. A., 1998)
A Primer on Sustainable Building (Barnet, Browning, 1996)
Deklaracja Konferencji Narodów Zjednoczonych: Ârodowisko i rozwój  
wraz z dokumentem Agenda 21 (Rio de Janeiro, 1992)
Przestrzeƒ dla jednostki (Kury∏owicz, Kucza-Kuczyƒski, Kudelski,  
Warszawa, 1997)
Dost´pnoÊç budynków publicznych dla osób niepe∏nosprawnych.  
Studia socjoekonomiczne
Raport PUB+ (Opracowanie ASM Centrum  Badaƒ i Analiz Rynku,  
lipiec-wrzesieƒ, 2003)
ABC mieszkania bez barier  (Fundacja DOM DOST¢PNY, wspó∏praca 
Wydawnictwo MURATOR, Warszawa, 2003)
ABC... DLA ARCHITEKTA (Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracja,  
Warszawa, 2003)
Stan zdrowia i potrzeby osób niepe∏nosprawnych w Polsce w 1996 r.  
(GUS, Warszawa, 1997)
Wymagania, ukierunkowania oraz zasady kszta∏towania rozwiàzaƒ obiektów 
u˝ytecznoÊci publicznej w dostosowaniu do potrzeb osób niepe∏nosprawnych 
(Centralny OÊrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego, zlec. 
MGPiB, Warszawa, 1997)
MURATOR (numery archiwalne 2000-2004)
W∏asny Dom (numery archiwalne 2001-2003)
Architektura i Biznes (numery archiwalne 2002-2004)
Vademecum Projektanta – problemy osób niepe∏nosprawnych  
(cz.1 Ârodowisko i transport, L. Schwartz, Instytut Wzornictwa 
Przemys∏owego, Warszawa, 1991)
Vademecum Projektanta – problemy osób niepe∏nosprawnych  
(cz. 2, Budynki mieszkalne i u˝ytecznoÊci publicznej, T. Bola, L. Schwartz, 
Instytut Wzornictwa Przemys∏owego, Warszawa, 1991)
Universal design; 17 ways of thinking and teaching (J. Christopherson, 
Husbanken, 2002)
Architektura dla wszystkich. Przyjazne przestrzenie Europy (Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji, Warszawa, 2009)
Mieszkanie dost´pne dla osób z dysfunkcjà narzàdu ruchu (Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji, Warszawa, 2008)
Mieszkanie dost´pne dla osób z dysfunkcjami wzroku (Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji, Warszawa, 2008)



Wydajemy magazyn „Integracja”, 
92 kolorowe strony najwa˝niejszych informacji
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Warszawie, Katowicach, Krakowie,

Zielonej Górze i Gdyni

Codziennie dostarczamy nowe informacje  
poprzez portal www.niepelnosprawni.pl

Przekonujemy do budowania miast  
bez barier architektonicznych

Aktywizujemy zawodowo osoby  
z niepe∏nosprawnoÊcià
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ORGANIZACJA PO˚YTKU PUBLICZNEGO
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Pomagajà nam: Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, Miasto Sto∏eczne Warszawa, Portal ngo.pl, 
Portal www.pracuj.pl, tele.DOM, Gemius, Rowland, Instytut Monitorowania Mediów.

Informacje i zgłoszenia:  Fundacja Integracja
Tel.: 022 536 01 11;  e-mail: reklama@integracja.org
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