
Standardy dostępności oraz wymagania 
w zakresie równości szans 

i niedyskryminacji  wynikające z wytycznych 
MIiR – spotkanie informacyjne

8 sierpnia 2018 r.



Podstawowe wymogi 
wynikające z wytycznych

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020

przyjęte 5 kwietnia 2018 r., 

obowiązują od 11 kwietnia 2018 r.



GDYBY NIE BYŁO BARIER



Dostępność nie jest modą czy 
chwilowym trendem, nie jest tez 

specjalnym przywilejem.

Potrzebujemy rozwiązań 
uniwersalnych, czyli takich z których 
skorzystamy wszyscy na równych 

zasadach⃰.

⃰na podstawie animacji Dostępność Plus, źródło: YouTube



Podstawowe wymogi 
wynikające z wytycznych

Rodziła 2 
wytycznych

• Wytyczne są skierowane do wszystkich instytucji uczestniczących w realizacji PO 
współfinansowanych z EFS, EFRR i FS, a w szczególności IZ, IP i IW.

Rozdział 2 
wytycznych

• IZ zapewnia, że instytucja podejmująca decyzję albo będąca stroną umowy o 
dofinansowanie projektu w ramach PO, zobowiąże beneficjenta w decyzji albo 
umowie o dofinansowanie projektu do stosowania aktualnych Wytycznych.

§ 5  Umowy w 
ramach RPO 

–
Odpowiedzial

ność  
Beneficjenta

• Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w oparciu o adekwatne do 
zakresu rzeczowego Projektu Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-
2020, stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020.



Standard architektoniczny 
stanowiska postojowe

• Nawierzchnia stanowisk postojowych jest 
utwardzona (równa i gładka o spadku podłużnym 
i poprzecznym), wykonana z betonu asfaltowego 
(nawierzchni bitumicznej) lub z betonu 
cementowego.

• W przypadku parkingów o nawierzchni ażurowej 
stanowiska postojowe dla osób z 
niepełnosprawnościami mają nawierzchnię pełną 
(bez otworów) lub należy po obu stronach 
miejsca parkingowego przewidzieć pasy 
wyłożone nawierzchnią pełną o szer. 1,0 m.



Standard architektoniczny 
stanowiska postojowe

• Stosowanie nawierzchni z kostki kamiennej 
dopuszczalne jest w sytuacji gdy nawierzchnia ta 
stanowi element tkanki zabytkowej lub część 
obszaru podlegającego rewitalizacji.

• W przypadku odtwarzania nawierzchni z materiałów 
wyprodukowanych współcześnie, zaleca się 
stosowanie nawierzchni gładkich dopasowanych 
estetycznie do istniejącej nawierzchni.

• Nawierzchnię gruntową dopuszcza się tylko w 
wypadku kopert zlokalizowanych na terenach 
przyrodniczo chronionych (parkowych, leśnych), lecz 
zaleca się jej stabilizowanie lub wzmocnienie 
geokratami stalowymi lub z tworzyw sztucznych.



Standard architektoniczny 
dostęp z chodnika do stanowiska postojowego

• W przypadku parkingów przy budynkach 
użyteczności publicznej, miejsca postojowe dla 
osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane są 
na skraju pozostałych miejsc postojowych, 
możliwie blisko dostępnego wejścia do budynku.

• Stanowisko postojowe dla osób z 
niepełnosprawnościami musi mieć, o ile istnieje 
taka możliwość, połączenie z najbliższym 
chodnikiem, dojście jest równe i zapewnia 
swobodny dojazd. Dojście nie może być wykonane 
z płyt ażurowych. 



Standard architektoniczny 
dostęp z chodnika do stanowiska postojowego

• Dojście do chodnika jest umożliwione poprzez 
pochylnię umożliwiającą wjazd wózkiem, 
krawężnik musi być wjazdowy lub ścięty, a 
różnica poziomów nie może być większa niż 2 
cm.

• W przypadku usytuowania parkingu przy 
chodniku należy zamontować ograniczniki 
parkingowe zabezpieczające przed zbyt 
bliskim parkowaniem pojazdów przy chodniku, 
nawis samochodu nie może utrudniać osobie 
niewidomej dostępu do krawędzi kierującej, na 
przykład krawędzi jezdni lub chodnika.



Wymiary i liczba stanowisk postojowych dla 
osób z niepełnosprawnościami

Stanowiska postojowe usytuowane wzdłuż 
jezdni powinny mieć wymiary co najmniej: 

• 360 cm (szerokość) × 600 cm (długość), 

• 360 cm (szerokość) × 900 cm (długość), –
wymiar wymagany dla busów przystosowanych 
do przewozu osób poruszających się na 
wózkach,

• 360 cm (szerokość) × 500 cm (długość) –
pozostałe stanowiska.



Wymiary i liczba stanowisk postojowych dla 
osób z niepełnosprawnościami

Na parkingach publicznych należy wyznaczyć 
następującą, minimalną liczbę stanowisk dla 
samochodów użytkowanych przez osoby 
z niepełnosprawnościami: 

• 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15 

• 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–
40 

• 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–
100 

• 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba 
stanowisk wynosi więcej niż 100. 



Standard architektoniczny
budynek

• Wejścia do budynków są 
zasygnalizowane pasem 
ostrzegawczym szerokości 
50 cm ułożonym w 
odległości 50 cm przed 
drzwiami i za drzwiami

• Nawierzchnia przed 
wejściem głównym jest 
utwardzona i wypłaszczona, 
nachylenie nie większe niż 
5%



Standard architektoniczny
budynek

• Zaleca się stosowanie drzwi automatycznych –
rozwiązanie takie ułatwia dostanie się do budynku 
osobom z niepełnosprawnością ruchu, opiekunom 
z dziećmi, osobom starszym, osobom z nieporęcznym 
bagażem – drzwi takie są szczególnie zasadne w 
budynkach użyteczności publicznej, w tym 
związanych ze służbą zdrowia (światło wejścia 90-
120 cm). Drzwi szklane muszą być oznaczone 
kontrastowym elementem (minimum żółty pas 
o szerokości 20 cm, na wysokości ok 160 cm)

• Nie zalecane jest stosowanie drzwi obrotowych lub 
wahadłowych (tylko jeśli towarzyszą im drzwi 
rozsuwane lub rozwierane).



Standard architektoniczny
budynek

• Klamki powinny mieć kształt litery „L” lub „C”. 
Należy unikać stosowania klamek wymagających 
ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego 
chwytania lub ściskania. Klamki nie mogą być zbyt 
małe i znajdować się zbyt blisko powierzchni drzwi. 



Standard architektoniczny
budynek

• Wejścia do budynku o wysokości powyżej 
dwóch kondygnacji nadziemnych 
(pomieszczenia mieszkalne), są osłonięte 
daszkiem lub podcieniem ochronnym (100 cm 
ponad szerokość drzwi, głębokość 100 cm, 
150 w wyższych budynkach)

• Maty wejściowe – trwale przymocowane, 
układane na jednym poziomie z 
posadzką/chodnikiem, ponad posadzką jeśli 
posiadają pochylnie, oczka o szerokości 
uniemożliwiającej utknięcie kołem.





Standard architektoniczny
budynek

• Jeżeli nie ma możliwości dostępu do budynku z 
poziomu terenu należy zastosować pochylnię – w 
przypadku braku takiej możliwości inne rozwiązania 
alternatywne, w drugiej kolejności dźwig osobowy, 
jeśli on nie jest możliwy – platformy pionowe lub 
ukośne.

Na zdjęciu podnośnik pionowy



Standard architektoniczny
budynek

• W budynkach użyteczności publicznej zaleca się 
umieszczenie tabliczek informujących o funkcji 
pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej 
(alfabet Braille’a), informacja dotykowa powinna 
znajdować się na ścianie, po stronie klamki, na 
wysokości minimum 120 cm (dół tabliczki) i 
maksymalnie 160 cm (góra tabliczki), w odległości 
5-10 cm od ościeżnicy drzwi.



Standard architektoniczny
domofon

Domofon (w przypadku jego zastosowania) powinien spełniać następujące 
wymagania: 

• posiadać potwierdzenie dźwiękowe i wizualne wybranego przycisku, 

• posiadać świetlne i dźwiękowe potwierdzenie otwierania zamka, 

• być umieszczony w widocznym miejscu, po stronie klamki od drzwi (ale 
nie bezpośrednio przy niej), blisko wejścia, 

• być w kontrastujących kolorach względem tła, na którym się znajduje, 

• ekran domofonu powinien znajdować się nie wyżej niż 120 cm nad 
poziomem podłogi, a jego przyciski na wysokości 80 cm-110 cm i w 
odległości minimum 60 cm od narożnika wewnętrznego, 

• należy stosować klawisze zamiast systemu dotykowego (sensorycznego), 
z wyraźnym oznakowaniem klawiszy cyframi wypukłymi lub 
zastosowaniem międzynarodowej klawiatury z wyróżnieniem dotykowym 
cyfry „5”, 

• mikrofon powinien być na takiej wysokości, by odbierać głos osób o 
różnym wzroście. 







Standard architektoniczny
system odnajdywania drogi 

W przypadku aranżacji i zagospodarowywania 
przestrzeni, po której mogą poruszać się osoby 
z niepełnosprawnościami konieczne jest 
wprowadzenie elementów ułatwiających 
samodzielną orientację, poruszanie się oraz 
znalezienie drogi do celu, do których należy zaliczyć 
co najmniej:

• projektowanie systemu identyfikacji wizualnej 
(oznaczenia, piktogramy), uwzględniającego 
możliwe ograniczenia użytkowników 



Standard architektoniczny
system odnajdywania drogi c.d.

• napisy informacyjne umieszczane na drzwiach lub obok 
drzwi do pomieszczeń oraz w wydzielonych strefach z 
zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków, 

• banery informacyjne zlokalizowane w charakterystycznych 
miejscach budynku, przy wejściu, węzłach komunikacyjnych, 
charakterystycznych punktach budynku, 

• ogólny plan budynku (wizualny i dotykowy) – w recepcji lub 
w miejscu występowania węzła komunikacyjnego, z 
zaznaczeniem punktu „tu jesteś”, 

• tablice informacyjne, obrazujące sposób poruszania się po 
budynku (pokazujące kierunek ruchu), informacje o funkcji 
danego pomieszczenia. 





Standard architektoniczny
plany tyflograficzne 

Plan tyflograficzny to graficzne odwzorowanie 
i przedstawienie rzeczywistości przy zastosowaniu 
skali i proporcji w sposób dostępny dotykowo. 
Tyflografia pozwala osobie niewidomej poznać, 
zrozumieć i odwzorować rzeczywistość. 

• Plany tyflograficzne są umieszczane wewnątrz 
obiektu zaraz po wejściu do niego i powinny 
odzwierciedlać przestrzeń danej kondygnacji 
(lub wybrany jej fragment) oraz najistotniejsze jej 
elementy.



Standard architektoniczny
plany tyflograficzne 

• Plan tyflograficzny obiektu zawiera: 

• kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie 
głównych przestrzeni obsługi użytkowników), 

• przebieg tras dotykowych, 

• opisy w alfabecie Braille’a i oznaczenia wypukłe ścieżek 
dotykowych, 

• legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole oraz 
oznaczenia kolorystyczne, 

• oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej tzw. „jesteś tutaj” 
należy zaznaczyć w sposób bardzo czytelny zarówno dla osób z 
dysfunkcją wzroku, jak i osób widzących na przykład czerwone 
wypukłe pole 





Standard architektoniczny
pętla indukcyjna 

• Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Federacji Osób 
Słabosłyszących (European Federation of Hard of 
Hearing People): „pętle indukcyjne to najbardziej 
przyjazne, efektywne i uniwersalne systemy, 
umożliwiające osobie z aparatem słuchowym lub 
implantem ślimakowym, prawidłowe słyszenie w 
przestrzeni publicznej”. 

• Pętle indukcyjne nadają sygnał poprzez zmodulowane 
pole magnetyczne, które jest odbierane przez cewkę 
indukcyjną aparatu słuchowego. Takie rozwiązanie 
eliminuje wszelkie zakłócenia akustyczne – osoba 
słabosłysząca słyszy tylko sygnał pożądany. 



Standard architektoniczny
pętla indukcyjna 

• Budynki użyteczności publicznej oraz budynki 
zamieszkania zbiorowego muszą być wyposażone 
w pętle indukcyjne przekazujące sygnał 
bezpośrednio do aparatu słuchowego lub implantu 
ślimakowego. 

• Obszar objęty działaniem pętli indukcyjnej nie jest 
mniejszy niż 25 m2; jego optymalna wielkość 
wynosi 50- 100 m2.



Standard architektoniczny
oznaczenie nawierzchni 

• Nawierzchnie ciągów pieszych zapewniają możliwość 
swobodnego poruszania się tzn. są twarde, równe i 
mają powierzchnię antypoślizgową, która spełnia 
swoje cechy również w trudnych warunkach 
atmosferycznych. 

• Faktura i kolorystyka tras nie może sprawiać wrażenia 
różnic wysokości. Należy ograniczyć stosowanie 
wzorów poprzecznych do kierunku poruszania się. 
Kolorystyka i zróżnicowanie materiałowe nawierzchni 
podkreślają główne kierunki poruszania się z 
zaznaczeniem różnych obszarów funkcjonalnych. 



Standard architektoniczny
oznaczenie nawierzchni 

• Do tzw. naturalnych linii kierunkowych, które 
wykorzystują osoby niewidome i słabo widzące zalicza 
się: 

• kontrastowe różnice fakturowe posadzek, 

• krawężniki i pierzeje budynków, 

• cokoły przegród pionowych, 

• elementy poziome balustrad oraz pochwyty poręczy, 

• liniowe oświetlenie w posadzce i na suficie (duża część 
osób niewidomych ma tzw. poczucie światła i może 
rozpoznać kierunki wyznaczone przez oświetlenie i 
kontrast kolorystyczny). 



System fakturowych oznaczeń 
nawierzchniowych 

System Fakturowych Oznaczeń Nawierzchniowych –
FON to rodzaj identyfikacji miejsc i korytarzy 
poruszania się, składający się z kombinacji faktur, 
które są możliwe do wykrycia przez osoby z 
dysfunkcjami wzroku. Zadaniem informacji fakturowej 
jest zwiększenie orientacji przestrzennej oraz 
kierowanie osoby z ograniczeniami percepcji 
wzrokowej do bezpiecznych miejsc pokonywania 
przeszkód. System fakturowy należy projektować tak, 
aby przekaz informacji był jednoznaczny i pozwalał 
osobom z niepełnosprawnością wzroku na 
samodzielne poruszanie się w przestrzeni publicznej.



System fakturowych oznaczeń 
nawierzchniowych 

• System FON należy stosować na trasach 
wolnych od przeszkód: 

• w obszarach stref transferu ruchu pieszego, 

• w miejscach potencjalnie niebezpiecznych dla 
osób z niepełnosprawnością wzroku 
(na przykład przy pokonywaniu schodów), 

• na obszarach o ograniczonej orientacji 
(na przykład ciągi piesze o szerokości powyżej 
4 metrów, place przydworcowe itp.). 



System fakturowych oznaczeń 
nawierzchniowych 

• System FON składa się z następujących typów 
faktur: 

• typ A – faktura kierunkowa, 

• typ B – faktura ostrzegawcza 
(bezpieczeństwa), 

• typ C – faktura uwagi (informacji)



System fakturowych oznaczeń 
nawierzchniowych 

Typ A. Faktura kierunkowa 

• A1 – wyniesione prążki, 

• A3 – bruzdy (tylko do 
wnętrz),

• A1 – na zewnątrz i 
wewnątrz obiektów, 

• A3 – do wnętrz i 
zadaszonych peronów 
zewnętrznych.



System fakturowych oznaczeń 
nawierzchniowych 

Typ B. Faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwa): 

B1 – „ścięte kopułki”, 

B2 – „ścięte stożki”. 



System fakturowych oznaczeń 
nawierzchniowych 

Typ C. Faktura 

uwagi (informacji)

C2 – faktura do 
wykorzystania na 
polu oczekiwania, 
C4 – faktura pola 
uwagi do 
wykorzystania na 
skrzyżowaniach 
ścieżek 
kierunkowych. 





System fakturowych oznaczeń 
nawierzchniowych 

Dla lepszego rozpoznawania oznaczeń 
fakturowych przez osoby słabowidzące zaleca 
się stosowanie kontrastu barwnego z 
powierzchnią chodnika. Najlepszym do 
zastosowania jest kolor żółty ze względu na 
jego wyraźny kontrast w stosunku do 
standardowych materiałów używanych na 
powierzchniach ciągów pieszych oraz z uwagi 
na to, że jest kolorem najdłużej postrzeganym 
(rozpoznawalnym) przez osoby tracące wzrok. 





Komunikacja pozioma budynku 

Szerokość korytarzy jest 
uzależniona od natężenia ruchu 
osób i wynosi odpowiednio: 

• 180 cm – w przypadku stałego 
ruchu dwukierunkowego, 

• 150 cm – w przypadku częstego 
ruchu dwukierunkowego, 

• 120 cm – w przypadku rzadkiego 
ruchu dwukierunkowego, oraz z 
zastrzeżeniem, iż taka szerokość 
korytarza jest dopuszczalna tylko 
w przypadku kiedy stanowi drogę 
ewakuacyjną przeznaczoną do 
ewakuacji nie więcej niż 20 osób 



Komunikacja pozioma budynku

W przypadku ciągów komunikacyjnych o szerokości 
mniejszej niż 180 cm, maksymalnie co 25 metrów 
należy projektować miejsca umożliwiające minięcie 
się dwóch wózków. Szerokość takiej przestrzeni 
powinna wynosić minimum 180 cm, a jej długość 
minimum 200 cm. Poszerzanie przestrzeni nie jest 
konieczne, jeżeli długość korytarza nie przekracza 
50 m.



Miejsca odpoczynku

• Miejsce do odpoczynku jest wyposażone w siedzisko 
(ławkę) z podłokietnikami ułatwiającymi siadanie i 
wstawanie oraz miejsce do zaparkowania wózka 

• Miejsce postoju przeznaczone dla osoby poruszającej 
się na wózku ma głębokość min 140 cm (zalecane 180 
cm) i szerokość 90 cm, tak aby osoba na wózku mogła 
zaparkować wózek obok ławki, nie przeszkadzając 
innym użytkownikom przestrzeni. 

• W przestrzeniach wymagających pokonywania 
znacznych odległości należy, nie rzadziej niż co 30m 
(na terenach zewnętrznych 50 m), zapewnić miejsca 
siedzące; powinny one znajdować się w pobliżu 
ciągów komunikacyjnych, ale nie bezpośrednio na 
nich.



Schody

• Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych 
do budynku powinna wynosić co najmniej 
120 cm. 

• Szerokość użytkową schodów stałych mierzy 
się między wewnętrznymi krawędziami 
poręczy, a w przypadku balustrady 
jednostronnej – między wykończoną 
powierzchnią ściany, a wewnętrzną krawędzią 
poręczy tej balustrady. Szerokości te nie 
mogą być ograniczane przez zainstalowane 
urządzenia oraz elementy budynku 



Schody

RODZAJ BUDYNKU 
MINIMALNA     

SZEROKOŚĆ 

Mieszkalne wielorodzinne 

Zamieszkania zbiorowego 

Użyteczności publicznej (oprócz budynków 

opieki zdrowotnej) 

Usługowe (w których zatrudnia się powyżej 10 

osób) 

120 cm

Przedszkola i żłobki 120 cm

Opieka zdrowotna 140 cm

Schody do piwnic, pomieszczeń technicznych i 

poddaszy nieużytkowych. 80cm



Stopnie

• Maksymalna wysokość stopnia schodów 
zewnętrznych wynosi 15 cm, wewnętrznych 
17,5 cm.

• Bieg schodowy powinien zawierać minimum 3 
stopnie, maksymalnie 10 stopni na zewnątrz 
obiektów i 17 stopni wewnątrz obiektów.



Stopnie

• Stopnie schodów nie powinny być ażurowe.

• stopnie schodów powinny być wyprofilowane tak, aby zapobiegać 
potykaniu się przy wchodzeniu oraz zahaczaniu o nie tyłem buta 
przy schodzeniu 

• 2H+S= od 60 cm do 65 cm, 

• Gdzie: 

• H - wysokość stopnia, 

• S - szerokość stopnia 



Balustrady i poręcze 

• Schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do 
pokonania wysokości przekraczającej 50 cm, są 
zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia 
od strony przestrzeni otwartej, o wysokości 110 cm.

• Schody zewnętrzne i wewnętrzne w budynku 
użyteczności publicznej powinny mieć balustrady 
lub poręcze przyścienne umożliwiające lewo- i 
prawostronne ich użytkowanie. 

• Przy szerokości biegu schodów większej niż 4 m 
należy zastosować dodatkową balustradę 
pośrednią. 



Balustrady i poręcze

• Poręcze przy schodach przed ich początkiem i za 
końcem należy przedłużyć o minimum 30 cm w 
poziomie oraz zakończyć w sposób zapewniający 
bezpieczne użytkowanie. 

• Poręcze przy schodach są oddalone od ścian, do 
których są mocowane, co najmniej 5 cm.

• Część chwytna poręczy ma średnicę w zakresie 3,5 -
4,5 cm 

• Końce poręczy są zawinięte w dół lub zamontowane 
do ściany, tak aby nie można było zaczepić się 
fragmentami ubrania 





Pochylnie 

• Pochylnie przeznaczone dla osób z 
niepełnosprawnością mają szerokość płaszczyzny 
ruchu minimum 120 cm 

• Zaleca się projektowanie pochylni o najmniejszym 
możliwym do zastosowania nachyleniu (preferowane 
nachylenie do 5%) 



Pochylnie 

RÓŻNICA WYSOKOŚCI 
MAKSYMALNE 
NACHYLENIE WEWNĄTRZ 
LUB POD ZADASZENIEM 

MAKSYMALNE 
NACHYLENIE NA 
ZEWNĄTRZ 

DO 15 CM 15% 15%

D0 50 CM 10% 8%

POWYŻEJ 50 CM 8% 6%



Dźwigi osobowe
Odległość pomiędzy 
drzwiami dzwigu a 
przeciwległą ścianą lub 
inną przegrodą powinna 
wynosić co najmniej: 

• dla dźwigów osobowych 
– 1,6 m; 

• dla dźwigów szpitalnych 
i towarowych – 3 m 



Dźwigi osobowe 
• Kabina dźwigu 

osobowego dostępna dla 
osób z 
niepełnosprawnością ma 
szerokość co najmniej 
110 cm i długość 140 cm.

• Po obu stronach kabiny 
znajdują się ciągłe 
poręcze, a ich górna 
część znajduje się na 
wysokości 90 cm.



Platformy pionowe i ukośne
Platformy mogą być 
stosowane zamiast pochylni 
lub dźwigów:

• w pomieszczeniach rzadko 
używanych lub niedostępnych 
dla wszystkich użytkowników, 

• ze względu na brak miejsca, 

• ze względu na zalecenia 
konserwatora zabytków, 

• biorąc pod uwagę inne 
względy 
praktyczne/techniczne nie 
pozwalające na 
zaprojektowanie pochylni lub 
dźwigów osobowych. 



Pomieszczenia i urządzenia 
higieniczno-sanitarne



Standard architektoniczny 
w obiektach zabytkowych 

• Dostępność w budynku zabytkowym musi opierać się na 
łączeniu zmian architektonicznych z wykorzystaniem 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz 
odpowiednich procedur obsługi. Tylko w ten sposób można 
w tego typu obiektach zapewnić odpowiedni poziom 
dostępności przy jednoczesnym zachowaniu wartości 
obiektu zabytkowego. Może to wymagać odstąpienia od 
zastosowania standardowych rozwiązań lub wypracowania 
rozwiązań zapewniających dostępność jedynie do głównych 
przestrzeni obiektu. 

• Tym samym, każda przestrzeń zabytkowa wymaga 
opracowania indywidualnych rozwiązań 
architektonicznych i infrastrukturalnych dostosowującą 
ją do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 



Dziękuję za uwagę
W prezentacji wykorzystano:

film - Gdyby nie było barier, źródło:  YouTube

zdjęcia - źródło: 

Ekspertyza dotycząca dobrych praktyk w zakresie wspierania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności – odbiorców działań instytucji kultury, 

Poradnik dostępności Bartosz Stępień, Spółdzielnia Socjalna Fado, materiały Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju


