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Wykaz skrótów 
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1. Rozdział – Podstawa prawna 

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, zwane dalej „Wytycznymi”, zostały wydane na 

podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  

(Dz. U. z 2017 r. poz.1460, z późn. zm.). 

1. 1. Podrozdział – Akty prawne i dokumenty regulujące zasadę 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn 

Kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn regulują przede wszystkim 

następujące akty prawne i dokumenty: 

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,  

poz. 483, z późn. zm.); 

2) Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. 

ratyfikowana przez Polskę dnia 6 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169), 

zwana dalej „Konwencją”; 

3) Traktat o Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016, str. 1); 

4) Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 2002 z 07.06.2016, str. 

1); 

5) Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 

391);;  

6) ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej 

w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219); 

7) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
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ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE 

L 347 z 20.12. 2013, str. 320, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”; 

8) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z 

późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem dotyczącym EFS”; 

9) Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, zwany 

dalej „Umową Partnerstwa”; 

10) komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 15 listopada 2010 r.– 

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020: Odnowione 

zobowiązanie do budowania Europy bez barier COM(2010) 636 wersja ostateczna, 

zwany dalej „Europejską strategią w sprawie niepełnosprawności”; 

11) zalecenie nr Rec (2006)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich 

– Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób 

niepełnosprawnych w Europie w latach 2006-2015; 

12) komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 21 września 2010 r. –

Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015 COM(2010) 491 wersja 

ostateczna; 

13) konkluzje Rady z dnia 7 marca 2011 r. – Europejski pakt na rzecz równości płci 

(2011-2020) (Dz. Urz. UE C 155 z 25.05.2011, str. 10). 

2. Rozdział – Cel i zakres regulacji 

1) Celem Wytycznych jest zapewnienie zgodności sposobu realizacji PO z zasadą 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, 

a także zapewnienie spójnego podejścia w tym zakresie w ramach EFS, EFRR i FS. 
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2) Wytyczne są skierowane do wszystkich instytucji uczestniczących w realizacji 

PO współfinansowanych z EFS, EFRR i FS, a w szczególności IZ, IP i IW. 

3) IZ zapewnia, że właściwa 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. 

3. Rozdział – Słowniczek pojęć 

Definicje sformułowane w Wytycznych zostały opracowane z uwzględnieniem przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego oraz opracowań dotyczących zasady równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn. 

Użyte w Wytycznych określenia oznaczają: 

1) audiodeskrypcja –informacja czytana przez lektora, najczęściej  jako dodatkowa 

ścieżka dźwiękowa do pliku wideo lub obrazu. Dodawana jest w celu opisu 

szczegółów obrazu, których nie są w stanie dostrzec osoby niewidome lub 

słabowidzące. Zapewnia informacje o miejscu akcji, postaciach, zmianie scenerii, 

tekstach widocznych na ekranie i innych treściach wizualnych. W standardowej 

audiodeskrypcji materiału wideo informacja jest czytana  w przerwach pomiędzy 

dialogami (jeżeli one występują). Przykład: 

Załóżmy że jest to film fabularny, w którym rozmawiają ze sobą 2 osoby.  

- To do zobaczenia jutro (mówi 1 osoba). 

- Dziękuję, do widzenia (mówi 2 osoba). 

Nagle obok nich podjeżdża samochód z którego wysiada człowiek.  

Wtedy w filmie pojawia się audiodeskrypcja czyli lektor czyta następującą frazę:  Z 

lewej strony podjeżdża czerwony samochód. Wysiada z niego młody mężczyzna w 

garniturze.  

- Dzień dobry Państwu, dobrze że jeszcze zdążyłem was złapać… (mówi 3 osoba 

która przyjechała);    

2) dostępność – właściwość środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów 

informacyjno-komunikacyjnych oraz towarów i usług, pozwalająca osobom  

z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi 

osobami. Dostępność jest warunkiem wstępnym prowadzenia przez wiele osób z 

niepełnosprawnościami niezależnego życia i uczestniczenia w życiu społecznym  
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i gospodarczym. Dostępność może być zapewniona przede wszystkim dzięki 

stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania, a także poprzez usuwanie 

istniejących barier oraz stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym 

technologii i urządzeń kompensacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. W 

przypadku projektów realizowanych w polityce spójności, dostępność oznacza, że 

produkty projektu (w tym również usługi, procesy) odpowiadają na potrzeby osób z 

niepełnosprawnościami. 

3) dyskryminacja – jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu 

na jakiekolwiek przesłanki (np. wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę, orientację 

seksualną, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd.), którego celem lub 

skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie uznania, korzystania lub wykonywania 

wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, 

społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, na zasadzie równości 

z innymi osobami. Wyróżnia się różne rodzaje dyskryminacji, m.in. pośrednią, 

bezpośrednią, wielokrotną, w tym krzyżową, indywidualną, instytucjonalną, 

strukturalną;  

4) dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność – jakiekolwiek różnicowanie, 

wykluczanie lub ograniczanie ze względu na niepełnosprawność, którego celem lub 

skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie uznania, korzystania lub wykonywania 

wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, 

społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, na zasadzie równości 

z innymi osobami. Obejmuje to wszelkie przejawy dyskryminacji, w tym odmowę 

racjonalnego usprawnienia;  

5) język prosty (plain language) – prezentowanie informacji w sposób przystępny dla 

większości społeczeństwa, odbiorców o różnorodnych potrzebach, w tym także osób 

które słabo znają język polski. To język prosty do czytania i zrozumienia, prosty w 

treści i formie. Ma zastosowanie do różnych rodzajów informacji: pisanej (w tym do 

ilustracji), elektronicznej, video i audio; 

6) język łatwy (easy-to-read) – prezentowanie informacji w sposób przystępny dla osób 

z niepełnosprawnościami intelektualnymi, chorobami lub urazami neurologicznymi;  

7) kanały sensoryczne w komunikacji – zmysły w komunikowaniu informacji: wzrokowe, 

słuchowe, dotykowe;  
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8) koncepcja uniwersalnego projektowania– projektowanie produktów, środowiska, 

programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie 

największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.  

Koncepcja jest oparta na ośmiu regułach:  

a)użyteczność dla osób o różnej sprawności,  

b) elastyczność w użytkowaniu, 

c) proste i intuicyjne użytkowanie,  

d) czytelna informacja,  

e) tolerancja na błędy,  

f)  wygodne użytkowanie bez wysiłku,  

g) wielkość i przestrzeń odpowiednia dla dostępu i użytkowania,  

h) percepcja równości.  

Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych 

udogodnień dla szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to 

potrzebne. W przypadku projektów realizowanych w polityce spójności, koncepcji 

uniwersalnego projektowania jest realizowana przez zastosowanie co najmniej 

standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020,; 

9) mechanizm racjonalnych usprawnień (MRU) – konieczne i odpowiednie zmiany oraz 

dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, 

rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia 

osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka 

i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi 

osobami. MRU oznacza także możliwość sfinansowania specyficznych działań 

dostosowawczych, uruchamianych wraz z pojawieniem się w projektach 

realizowanych z polityki spójności (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z 

niepełnosprawnością. Każde zastosowanie MRU wynika z występowania 

przynajmniej trzech czynników w projekcie:  

a) specjalnej potrzeby uczestnika projektu/użytkownika produktów projektu; 

b) barier otoczenia; 



10 

 

c) charakteru interwencji; 

10) napisy rozszerzone - informacja w postaci tekstu (napisy) która przedstawia to, co 

zawarte jest w ścieżce dźwiękowej danego pliku multimedialnego. Dodawana jest w 

celu przekazania znaczenia dźwięków osobom niesłyszącym. Tekst jest wyświetlany 

w czasie rzeczywistym tzn. jest zsynchronizowany z obrazem. Od zwykłych napisów 

(ang. subtitles) różni się tym, że oprócz wypowiadanych przez postacie kwestii napisy 

rozszerzone zawierają również opis wszelkich istotnych dźwięków – np. istotne 

odgłosy otoczenia, westchnienie, okrzyk itp.  Przykład: Załóżmy że jest to film 

fabularny w którym rozmawiają ze sobą 2 osoby.  

- To do zobaczenia jutro (mówi 1 osoba). 

- Dziękuję, do widzenia (mówi 2 osoba). 

Osoby odchodzą. Nagle w filmie pojawia się napis rozszerzony: „(wystrzał z 

pistoletu)”. Równocześnie obydwie osoby zatrzymują się i odwracają patrząc w 

jakimś kierunku. Bez tego napisu osoba niesłysząca nie miałaby informacji o tym co 

zaalarmowało bohaterów, co zwróciło ich uwagę.  

Szczególną odmianą są napisy rozszerzone realizowane „na żywo”, co oznacza że 

np. przekaz wideo realizowany on-line w Internecie jest uzupełniany informacją w 

postaci napisów rozszerzonych, które ktoś na bieżąco przygotowuje i umieszcza. 

Może to być wykonywane w formule osobnego okna dialogowego (podobnie jak czat) 

lub za pomocą specjalnych aplikacji które są również w stanie automatycznie 

zamieniać mowę na tekst; 

11) opis dostępności inwestycji – opis inwestycji infrastrukturalnej pod kątem sposobu 

udostępnienia jej dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostosowania do 

warunków użytkowania przez osoby o zróżnicowanych potrzebach, w szczególności 

w zakresie mobilności, percepcji, sprawności sensorycznej, komunikowania się;  

12) osoby z niepełnosprawnościami – na potrzeby Wytycznych przyjęto stosowanie 

definicji osób z niepełnosprawnościami oznaczające osoby niepełnosprawne w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046,  

z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy 

z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

882, z późn. zm.). W przypadku projektów realizowanych w celu tematycznym 10 
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osoba z niepełnosprawnością to również uczeń albo dziecko w wieku przedszkolnym, 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na 

dany rodzaj niepełnosprawności, oraz dzieci i młodzież, posiadające orzeczenie o 

potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydawane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Orzeczenia te są wydawane 

przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; IZ ma możliwość rozszerzenia 

zakresu stosowania Wytycznych również na inne osoby z niepełnosprawnościami 

(lub wybrane ich kategorie).  

13) pętla indukcyjna – system wspomagania słuchu, który umożliwia osobie 

niedosłyszącej odbiór czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną (T), 

w którą wyposażona jest większość aparatów słuchowych. Pętle indukcyjne stosuje 

się w miejscach, gdzie panuje duży hałas, o dużym pogłosie lub tam, gdzie potrzebna 

jest dobra zrozumiałość mowy; 

14) podwójne podejście (dual approach) – podejście, w ramach którego z jednej strony 

na poziomie PO są zaplanowane priorytety inwestycyjne, które zawierają specjalne 

działania (specific actions) adresowane do osób narażonych na dyskryminację w 

związku z ich gorszą sytuacją w danym obszarze wsparcia  

(np. w edukacji, sektorze ochrony zdrowia, B+R – przykładowo Priorytet Inwestycyjny 

8iv. wskazany w Umowie Partnerstwa dotyczący wyrównywania szans kobiet  

i mężczyzn na rynku pracy). Z drugiej strony natomiast podejście to oznacza, że 

równość szans jest uwzględniana horyzontalnie (horizontal issues) na każdym etapie 

wdrażania PO (programowania, monitorowania, kontroli, ewaluacji, informacji  

i promocji itd.), w tym również poprzez działania podejmowane w innych niż te 

dotyczące równości szans priorytetach inwestycyjnych;  

15) polityka równości szans kobiet i mężczyzn – uwzględnianie perspektywy płci  

w głównym nurcie wszystkich procesów politycznych, priorytetów i działań w ramach 

PO, na wszystkich jego etapach wdrażania, to jest na etapie planowania, realizacji  

i ewaluacji. Polityka równości szans kobiet i mężczyzn to celowe, systematyczne  

i świadome ocenianie danej polityki i działań z perspektywy wpływu na warunki życia 

kobiet i mężczyzn, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i osiągnięcie 

równości szans kobiet i mężczyzn; 
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16) standard minimum – narzędzie używane do oceny realizacji zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (załącznik nr 1 do 

Wytycznych). Narzędzie to obejmuje zestaw pięciu zagadnień i ocenia czy 

wnioskodawca uwzględnił kwestie równościowe w ramach analizy problematyki 

projektu, zaplanowanych działań, wskaźników i opisu wpływu realizacji projektu na 

sytuację kobiet i mężczyzn, a także w ramach działań na rzecz zespołu projektowego; 

17) standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – zestaw jakościowych i 

technicznych wymagań w stosunku do wsparcia (szkoleniowych; edukacyjnych; 

informacyjno-promocyjnych; cyfrowych, architektonicznych; transportowych) 

finansowanego ze środków funduszy polityki spójności, w celu zapewnienia osobom 

z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z udziału w projektach, jak i z 

efektów ich realizacji. Niniejsze standardy stanowią załącznik nr 2 do Wytycznych;  

18) tekst alternatywny (ALT) – pokazuje krótki opis zdjęcia, po najechaniu na nie 

kursorem myszki. Opis ALT pokazuje się również w przypadku, gdy w przeglądarce 

zostanie wyłączone pokazywanie grafik i zdjęć;  

19) deskrypcja  tekstowa – tekstowy opis treści materiałów audiowizualnych;  

20) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 – zbiór rekomendacji 

zapewniających dostęp do treści internetowych możliwie szerokiej grupie 

użytkowników, włączając w to osoby z  niepełnosprawnościami;. 

21) zasada równości szans i niedyskryminacji – umożliwienie wszystkim osobom – bez 

względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, 

wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego 

uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach; 

W celu zwiększenia czytelności postanowień Wytycznych,  

w przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji jest stosowane 

określenie: „zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami”. W związku z tym, w przypadku tej zasady 

przesłanka dotycząca płci ma zastosowanie tylko pośrednie1, ponieważ 

                                                
1Działania w rozdziale 5 Wytycznych nie są dedykowane bezpośrednio wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn, 
nie oznacza to jednak całkowitego wyłączenia przesłanki płci. Należy pamiętać o możliwości występowania 
dyskryminacji krzyżowej, czyli takiej w której występuje jednocześnie kilka przesłanek dyskryminujących (np. 
osoba doświadcza gorszego traktowania ze względu na płeć i posiadaną niepełnosprawność). W takiej sytuacji 
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działania na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn zostały wskazane w 

ramach rozdziału 6. 

22) zasada równości szans kobiet i mężczyzn2 – zasada ta ma prowadzić do 

podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom 

przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz 

gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których 

mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez 

ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. 

4. Rozdział – Wstęp 

1) Zmiany struktury wiekowej ludności i potrzeby osób z niepełnosprawnościami 

wymagają wzmocnienia i rozszerzenia działań na rzecz poprawy dostępności osób  

o różnych potrzebach funkcjonalnych jako pełnego warunku uczestnictwa w życiu 

społecznym i gospodarczym. Problem dostępności jest bowiem zagadnieniem 

horyzontalnym, które warunkuje aktywność zawodową i społeczną osób zagrożonych 

wykluczeniem, w tym wiąże się z efektywnym wykorzystaniem kapitału ludzkiego.  

2) Jednym z celów określonych w Strategii Europa 2020 jest osiągnięcie przez UE, 

wskaźnika zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata (obydwu płci) na poziomie 75%. 

Związanym z tym celem krajowym dla Polski jest osiągnięcie stopy zatrudnienia na 

poziomie 71%. Na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i 

Mieszkań z 2011 roku, liczba osób  

z niepełnosprawnościami w Polsce wynosiła około 4,7 mln (co oznacza około 12% 

całej populacji kraju). W 2016 r. współczynnik aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych osiągnął wartość 26,8%, natomiast stopa bezrobocia dla tej grupy 

osób obniżyła się do nienotowanego dotychczas poziomu – 11,6%. 

3) Osoby z niepełnosprawnościami to konsumenci i niezależni obywatele, posiadający 

prawa i obowiązki, zdolni podejmować ważne decyzje i ponosić odpowiedzialność za 

sprawy, które ich dotyczą. Należy więc skupić się na umożliwieniu im pełnego udziału 

w życiu społecznym, a także wyeliminowaniu wszelkich podziałów (np. w edukacji, 

zatrudnieniu). Osoby z niepełnosprawnościami stanowią bowiem niewykorzystany 

                                                                                                                                                   
należy dołożyć wszelkich starań, aby zredukować dyskryminujący charakter działań podjętych lub realizowanych 
z wykorzystaniem funduszy unijnych. 
2Ilekroć w innych dokumentach (np. wytycznych) używane jest określenie „zasada równości szans płci” należy 
rozumieć ją jako zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, zdefiniowaną w Wytycznych. 
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potencjał polskiej gospodarki – co wskazane zostało m.in. w Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju3. Budowanie przyjaznego i dostępnego środowiska 

zewnętrznego, może więc przynieść korzyści (również ekonomiczne) wszystkim, nie 

tylko osobom z niepełnosprawnościami.  

4) Zobowiązania wynikające z ratyfikowanej przez Polskę Konwencji powinny być 

realizowane powszechnie. W Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 

wskazano, że będzie ona wspierać działania krajowe, w tym wdrażające 

zobowiązania Konwencji, poprzez wsparcie w integracji na rynku pracy dzięki 

wykorzystaniu EFS. Kwestie podkreślane w obydwu tych dokumentach to przede 

wszystkim wspieranie aktywizacji zawodowej, utrzymania i powrotu do pracy przez 

osoby z niepełnosprawnościami, a także edukacja i kształcenie tych osób. Dotyczy to 

również obszarów, takich jak: walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, rozwój 

nowoczesnych, dostępnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

kompensacyjnych itd.  

5) Jednym z warunków ogólnych ex-ante4 jest posiadanie przez państwo członkowskie 

zdolności administracyjnych umożliwiających wdrożenie i stosowanie postanowień 

Konwencji w obszarze dotyczącym EFSiI. Aby spełnić ten warunek Polska musi 

zagwarantować odpowiednie rozwiązania, dotyczące konsultacji i zaangażowania 

osób z niepełnosprawnościami w opracowanie i wdrażanie PO, rozwiązania  

w zakresie szkoleń kadr instytucji zaangażowanych w system zarządzania i kontroli 

EFSiI, a także rozwiązania z zakresu monitorowania wdrożenia przepisów art. 9 

Konwencji przy opracowaniu i wdrażaniu PO w zakresie EFSiI.  

6) Stosowanie się do postanowień Konwencji jest nie tylko warunkiem, ale też podstawą 

działań – przygotowania i wdrażania PO. Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym 

EFS, działania realizowane w ramach tego funduszu powinny wspierać wypełnianie 

obowiązków UE wynikających z Konwencji w zakresie m.in. kształcenia, pracy, 

zatrudnienia i ogólnej dostępności. Konwencja zobowiązuje państwa do 

                                                
3 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju została przyjęta uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 
2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 
r.) (M.P. poz. 260).  

4 Warunki ogólne ex-ante zwane ogólnymi warunkami wstępnymi zostały wymienione w ramach rozporządzenia 

ogólnego w części II załącznika XI. Oprócz warunków dotyczących kwestii zapobiegania dyskryminacji, płci  
i niepełnosprawności państwa członkowskie mają również obowiązek spełniać różne kryteria w kontekście 
zamówień publicznych, pomocy państwa, systemu statystycznego i wskaźników rezultatów a także ochrony 
środowiska. 
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przygotowania rozwiązań, które spełniałyby wymagania dostępności dla osób  

o różnych stopniach sprawności.  

7) Obraz dostosowania środowiska zurbanizowanego do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami przedstawiają wyniki badań prowadzonych przez instytucje 

państwowe i organizacje społeczne. Przykładowo, na terenie województwa 

mazowieckiego całkowicie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami jest tylko 

9,1% obiektów użyteczności publicznej5. Z kolei według raportu Najwyższej Izby 

Kontroli (z 2013 r.) w województwie podlaskim jedynie 9% nowobudowanych 

obiektów spełnia wymogi pełnej dostępności6.  

W związku z tym, kierunkiem działań podmiotów krajowych, samorządowych, 

gospodarczych – w tym podmiotów wdrażających działania współfinansowane ze 

środków EFS, EFRR i FS – powinno być faktyczne zapewnienie dostępności do 

efektów wdrażania polityki spójności, poprzez szerokie wykorzystywanie koncepcji 

uniwersalnego projektowania lub MRU.  

8) Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest w przypadku funduszy unijnych jedną 

z naczelnych i podstawowych zasad horyzontalnych, obowiązujących w całej UE. Ma 

ona swoją podstawę prawną w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, który wskazuje że 

UE zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość 

społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między 

pokoleniami oraz ochronę praw dziecka. Kwestia równości szans kobiet i mężczyzn 

została również uregulowana na gruncie prawa polskiego, przede wszystkim  

w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, której art. 33 stanowi, że: Kobieta  

i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, 

politycznym, społecznym i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają  

w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do 

jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia 

społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania 

godności publicznych i odznaczeń. 

9) Troska o przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn oprócz obowiązku 

prawnego, wynikającego z przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Traktatu 

                                                
5Stan dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim, źródło: 
http://www.mcps.com.pl/plik.php?plik=raport1.pdf. 
6Dostępność obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim, nr ewid. 
171/2012/P12127/LBI, LBI-4101-07-00/2012, źródło: http://www.nik.gov.pl/plik/id,4642,vp,6180.pdf. 
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o Unii Europejskiej i innych, powiązanych z nim dokumentów UE, przynosi również 

realne i rzeczywiste korzyści ekonomiczno–społeczne, a także jest niezbędnym 

warunkiem realizacji celów strategicznych Strategii Europa 2020, dotyczących 

stworzenia trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństwa zwłaszcza  

w kontekście wyrównywania wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn. 

10) W związku z horyzontalnym charakterem zasad równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn, wszystkie PO realizowane w ramach funduszy polityki spójności 

powinny zaplanować mechanizmy pozwalające na przeciwdziałanie wszelkim formom 

dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i płeć. 

5. Rozdział – Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w procesie wdrażania 

EFS, EFRR i FS 

5.1 Podrozdział – Realizacja wsparcia w ramach programów 

operacyjnych 

1) W ramach PO współfinansowanych z EFS7 stosuje się podwójne podejście (dual 

approach). Zgodnie z art. 3 i 8 rozporządzenia dotyczącego EFS, zasada równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

powinna być wdrażana w postaci specjalnie dedykowanego, jednego (lub więcej) 

priorytetu inwestycyjnego, skierowanego na zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, 

a także zwiększanie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Działania te 

powinny być realizowane z myślą o poprawie integracji w zakresie zatrudnienia, 

kształcenia i szkolenia, a tym samym o pogłębianiu włączenia społecznego, 

zmniejszaniu nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz ułatwianiu przejścia od 

opieki instytucjonalnej do środowiskowej, w szczególności w przypadku osób, które 

doświadczają dyskryminacji z kilku powodów jednocześnie. Zasada równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami powinna być 

także stosowana we wszystkich priorytetach inwestycyjnych, a co za tym idzie, 

działania na rzecz równości szans powinny zostać przewidziane horyzontalnie w 

                                                
7 Tam gdzie w Wytycznych jest mowa o „PO współfinansowanych z EFS” należy przez to rozumieć Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz regionalne programy operacyjne w części 
współfinansowanej z EFS.  
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ramach przygotowywania szczegółowego opisu osi priorytetowej, a później w 

regulaminie konkursu lub informacji o naborze. 

2) W przypadku PO współfinansowanych z EFRR8 lub FS, zaleca się stosowanie 

podwójnego podejścia (dual approach). W uzasadnionych przypadkach, gdy IZ 

podejmie taką decyzję, jest możliwe realizowanie wyłącznie podejścia 

horyzontalnego.  

3) W przypadku PO współfinansowanych z EFRR i FS, które nie przewidują w sposób 

bezpośredni wsparcia przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami, 

planowane do realizacji wsparcie w ramach poszczególnych priorytetów 

inwestycyjnych, jak również przygotowywany regulamin konkursu lub informacja  

o naborze są analizowane pod kątem potencjalnego wpływu finansowanych działań 

na sytuację osób z niepełnosprawnościami. Szczególnie istotne jest 

przeanalizowanie możliwości wystąpienia negatywnych skutków realizacji pomocy  

w postaci ograniczonego dostępu osób z niepełnosprawnościami do rezultatów 

wsparcia. Należy pamiętać, że pomimo iż projekt może nie zakładać bezpośredniej 

pomocy osobom o różnych potrzebach funkcjonalnych, to jednak trwałe efekty takich 

projektów, jak np. wybudowana droga czy rozwiązania z zakresu TIK, będą służyć 

wszystkim, również osobom z niepełnosprawnościami. 

5.2 Podrozdział – System wdrażania programów operacyjnych 

1) Instytucje uczestniczące we wdrażaniu PO realizują wsparcie w oparciu o standardy 

dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020.  

2) IZ zapewnia, że właściwa instytucja podejmująca decyzję albo będąca stroną umowy 

o dofinansowanie projektu w ramach PO, zobowiąże beneficjenta w decyzji albo 

umowie o dofinansowanie projektu do realizacji projektów w oparciu o standardy 

dostępności dla polityki spójności stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych. 

3) Nowo tworzone i istotnie modernizowane zasoby cyfrowe i infrastruktura 

(architektoniczna i transportowa), wytworzone w ramach projektów, są zgodne z 

koncepcją uniwersalnego projektowania, co oznacza co najmniej zastosowanie 

standardów dostępności dla polityki spójności, stanowiących załącznik nr 2 do 

                                                
8Tam, gdzie w Wytycznych jest mowa o „PO współfinansowanych z EFRR” należy również rozumieć tę część 

regionalnych programów operacyjnych, która jest współfinansowana z EFRR. 
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Wytycznych. W przypadku standardu architektonicznego, istotne modernizowanie 

oznacza co najmniej rozbudowę9 lub nadbudowę10 budowli. IZ może rozszerzyć 

obszar modernizacji na inne sytuacje. 

4) W przypadku produktów i usług finansowanych z funduszy polityki spójności, 

nieobjętych zakresem standardów dostępności dla polityki spójności, stanowiących 

załącznik nr 2 do Wytycznych, IZ zapewnia ich dostępność. 

5) W przypadku planowania inwestycji/projektu/usługi w pierwszej kolejności należy 

dążyć do zapewnienia jej dostępności w oparciu o koncepcję uniwersalnego 

projektowania. MRU jako narzędzie zapewnienia dostępności jest rozpatrywany w 

drugiej kolejności. 

6) W przypadku wystąpienia potrzeby sfinansowania kosztów związanych z 

uczestnictwem osoby z niepełnosprawnością w projektach ogólnodostępnych, 

beneficjent korzysta z przesunięcia środków lub wnioskuje do instytucji będącej 

stroną umowy o dofinansowanie projektu o zwiększenie wartości dofinansowania 

projektu. Maksymalny koszt racjonalnego usprawnienia na osobę w projekcie wynosi 

wtedy 12 tys. zł. 

7) W projektach dedykowanych (zorientowanych wyłącznie na osoby z 

niepełnosprawnościami lub w których założono określony % udziału osób z 

niepełnosprawnościami z rozpoznanymi potrzebami) wydatki na zapewnienie udziału 

osób z niepełnosprawnościami w projekcie, co do zasady, są wskazane we wniosku 

o dofinansowanie projektu. Wówczas limit 12 tys. zł na uczestnika nie obowiązuje. W 

przypadku pojawienia się w takim projekcie osoby z dodatkową niepełnosprawnością 

(np. sprzężoną) – MRU jest zapewniony jak w przypadku projektów 

ogólnodostępnych. 

8) Każdy wydatek poniesiony w celu ułatwienia dostępu lub uczestnictwa w projekcie 

osób z niepełnosprawnościami jest kwalifikowalny, o ile nie stanowi wydatku 

niekwalifikowalnego na mocy przepisów unijnych oraz Wytycznych Ministra Rozwoju i 

Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

                                                
9Rozbudowa to powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowywanie nowych 
elementów. 
10 Nadbudowa to rodzaj budowy, w wyniku którego powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego. 
W wyniku przeprowadzenia nadbudowy pewnego obiektu budowlanego zwiększa się jego wysokość i 
powierzchnia użytkowa. 
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Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. 

9) IZ zapewnia możliwość finansowania i kwalifikowania wydatków związanych  

z MRU poprzez elastyczność budżetu projektu, o której mowa w Wytycznych Ministra 

Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Umożliwi to beneficjentom dokonywanie 

przesunięć środków w ramach budżetu na ten cel, w momencie pojawienia się w 

projekcie specjalnych potrzeb osoby z niepełnosprawnościami.  

10) W przypadku braku możliwości pokrycia wydatków związanych z racjonalnymi 

usprawnieniami z bieżącego budżetu projektu, IZ umożliwia zwiększenie wartości 

dofinansowania projektu – pod warunkiem dostępności środków. IZ może także 

podjąć decyzję o utworzeniu w ramach dostępnej alokacji na Oś 

priorytetową/Działanie/Poddziałanie rezerwy środków, przeznaczonej na 

finansowanie wydatków związanych z MRU. 

11) Decyzję w sprawie sfinansowania MRU podejmuje właściwa instytucja będąca stroną 

umowy o dofinansowanie projektu (lub wydająca decyzję), biorąc pod uwagę 

zasadność i racjonalność poniesienia dodatkowych kosztów.  

12) Instytucje uczestniczące w realizacji PO umożliwiają uczestnictwo reprezentantów 

środowiska osób z niepełnosprawnościami w pracach komitetu monitorującego. W 

przypadku występowania specyficznych potrzeb z tym związanych, może się to 

wiązać z koniecznością zapewnienia dodatkowych usług z zakresu dostępności.  

13) Przyjmowane rozwiązania i dokumenty programowe są poddawane konsultacjom 

społecznym również z reprezentantami różnych grup osób z niepełnosprawnościami,  

w tym z branżowymi organizacjami pozarządowymi o zasięgu lokalnym i regionalnym. 

5.2.1 Sekcja – Neutralność produktów projektu 

1) Wszystkie projekty i ich produkty są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

Jednocześnie w wyjątkowych sytuacjach, dopuszczalne jest uznanie neutralności 

określonego produktu projektu. O neutralności produktu można mówić w sytuacji, 

kiedy wnioskodawca wykaże we wniosku o dofinansowanie projektu, że dostępność 

nie dotyczy danego produktu. Oznacza to brak jakiegokolwiek wpływu danego 

produktu na sytuację osób z niepełnosprawnościami.  
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2) Ostateczna decyzja w zakresie wyłączenia danego produktu ze spełnienia kryterium 

dostępności należy do instytucji oceniającej wniosek o dofinansowanie projektu.    

5.2.2 Sekcja – Kryteria wyboru projektów 

1) IZ może wprowadzić preferencje dla dodatkowych funkcjonalności produktów 

projektu. Preferencje te mogą być zapewnione w szczególności poprzez: 

a) rekomendowanie Komitetowi Monitorującemu do zatwierdzenia kryteriów 

wyboru projektów, określających parametry (np. techniczne, przestrzenne) w 

zakresie nieuregulowanym przepisami prawa oraz standardami dostępności dla 

polityki spójności, o których mowa w załączniku nr 2 do Wytycznych, służącym 

zapewnieniu dostępności; 

b) wymaganie opisu dostępności inwestycji finansowanej ze środków polityki 

spójności; ; 

c) zapewnienie włączenia osób z niepełnosprawnościami lub organizacji 

działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w proces planowania 

produktów projektów. 

2) IZ może zastosować kryterium premiujące dodatkowymi punktami wnioskodawców, 

którzy na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu zadeklarują 

zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami jako personelu projektu. Dodatkowo, 

tam gdzie jest to zasadne, przy realizacji zamówień publicznych zaleca się 

stosowanie klauzul społecznych w zakresie zatrudniania osób z 

niepełnosprawnościami.  

5.2.3 Sekcja – Wybór projektów 

1) We wniosku o dofinansowanie projektu wymaga się wykazania pozytywnego wpływu 

realizacji projektu na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

2) Instytucja dokonująca oceny projektów (w karcie oceny projektu lub w innym 

równoważnym dokumencie) weryfikuje informacje zawarte przez wnioskodawcę we 

wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku oceny wsparcia określonego 

standardami dostępności dla polityki spójności, o których mowa w załączniku nr 2 do 

Wytycznych, weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności założeń wniosku o 

dofinansowanie projektu z tymi standardami. 
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3) Minimalnym wymogiem w przypadku oceny projektów jest umieszczenie w karcie 

oceny projektu (lub innym równoważnym dokumencie) przynajmniej jednego pytania 

oceniającego spełnianie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  

5.2.4 Sekcja – Kontrola11 

1) Kwestie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, są sprawdzane w ramach kontroli projektów. 

2) W ramach kontroli, o których mowa w pkt 1, weryfikuje się czy działania zostały 

zrealizowane zgodnie z: 

a) założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu; 

b) w przypadku realizacji wsparcia określonego standardami dostępności dla polityki 

spójności o których mowa w załączniku nr 2 do Wytycznych – sprawdzenie 

zgodności faktycznej realizacji projektu (a nie tylko jego założeń) z tymi 

standardami; 

c) w przypadku realizacji wsparcia nie określonego standardami dostępności – 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez IZ; 

d) informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi 

dokumentami. 

3) Kontroli, o której mowa w pkt 1, podlegają również produkty trwałe (np. budynek, 

droga, stworzona strona internetowa, urządzenie, opracowany raport itp.) 

wytworzone w ramach projektu.  

5.2.5 Sekcja – Monitoring i sprawozdawczość12 

1) W ramach sprawozdania rocznego z realizacji PO, składanego w roku 2017, 2019, a 

także sprawozdaniu końcowym13, należy umieścić  opis przedsięwzięć, mających na 

                                                
11 Kontrola odbywa się zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
12 Monitorowanie i sprawozdawanie odbywa się zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów   
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, 
Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020. 
13Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu 
informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach 

 



22 

 

celu realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami. Opis ten zawiera w szczególności: 

a) bariery/problemy powstałe w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

podjęte działania zaradcze; 

b) informacje dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zebrane przez IZ, IP lub 

IW w ramach złożonych przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie 

projektu, kart oceny projektów, wniosków o płatność i wyników 

przeprowadzonych kontroli projektów; 

c) opis działań podjętych w poszczególnych obszarach realizacji PO (np. rynek 

pracy, edukacja, B+R, infrastruktura) przez IZ, IP lub IW, aby upowszechniać 

realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami; 

d) wyniki ewentualnych badań ewaluacyjnych i analiz pozwalających na 

podsumowanie działań z zakresu realizacji zasady równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – o 

ile zostały przeprowadzone; 

e) przykłady „dobrych praktyk” z zakresu wdrażania zasady równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na 

poziomie projektów i działań IZ, IP lub IW.  

2) W przypadku projektów współfinansowanych z EFS, EFRR i FS narzędziem 

sprawozdawczym w projekcie jest wniosek o płatność. Instytucja podejmująca 

decyzję albo będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu zobowiązuje 

beneficjenta w decyzji albo w umowie o dofinansowanie projektu do wykazania i 

opisania w części wniosku o płatność dotyczącej postępu rzeczowego z realizacji 

projektu, które z „działań równościowych” zaplanowanych we wniosku o 

dofinansowanie projektu zostały zrealizowane oraz w jaki sposób realizacja projektu 

                                                                                                                                                   
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej  
i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie  
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań  
z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 38 z 13.02.2015, str. 1, z późn. 
zm.).   
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wpłynęła na sytuację osób z niepełnosprawnościami. W celu weryfikacji realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami w ramach listy sprawdzającej (lub analogicznego dokumentu) 

we wniosku o płatność powinno znaleźć się pytanie weryfikujące to zagadnienie. Co 

do zasady, w projektach współfinansowanych z EFS w ramach celów tematycznych: 

8 promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników, 9 promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją, 10 inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 

na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie, 11 wzmacnianie 

zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz 

sprawności administracji publicznej będzie monitorowany udział osób z 

niepełnosprawnościami – zgodnie z definicjami wskaźników określonymi w 

Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

5.2.6 Sekcja – Ewaluacja14 

1) IZ przeprowadza przynajmniej raz w trakcie okresu realizacji PO badanie 

ewaluacyjne dotyczące wdrażania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. To badanie może być częścią 

całościowej oceny realizacji zasad horyzontalnych. Warunkiem przeprowadzenia 

niniejszego badania ewaluacyjnego jest uzyskanie takiego poziomu zaawansowania 

PO, który pozwoli na dokonanie pogłębionych analiz, zaś głównym celem badania 

ewaluacyjnego jest ocena skuteczności realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami. 

2) Zaleca się również, aby w każdym planowanym przez IZ lub IP badaniu 

ewaluacyjnym, wykonawca analizował dane zagadnienie, proces lub obszar również 

pod kątem realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, już na etapie konstruowania założeń 

badania należy przeanalizować, czy w badanym obszarze mogą wystąpić jakieś 

istotne różnice w skutkach interwencji dla osób z niepełnosprawnościami i czy w 

związku z tym nie należy postawić dodatkowych pytań badawczych. 

                                                
14Ewaluacja odbywa się zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i  Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki 

spójności na lata 2014-2020. 
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5.2.7 Sekcja – Informacja i promocja15 

W przypadku zadań z zakresu informacji i promocji realizowanych przez IZ, IP lub IW, 

w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami, mają zastosowanie standardy dostępności, o których mowa w 

załączniku nr 2 do Wytycznych w części: standard informacyjno-promocyjny. 

 

6. Rozdział – Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

w procesie wdrażania EFS, EFRR i FS 

6.1 Podrozdział – Realizacja wsparcia w ramach programów operacyjnych 

1) W ramach PO współfinansowanych z EFS stosuje się podwójne podejście (dual 

approach). Zgodnie z art. 3 i 7 rozporządzenia dotyczącego EFS zasada równości szans 

kobiet i mężczyzn powinna być wdrażana w postaci specjalnie dedykowanego, jednego 

(lub więcej) priorytetu inwestycyjnego, ukierunkowanego na wyrównywanie szans kobiet 

i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym: 

a) w dostępie do zatrudnienia; 

b) w rozwoju kariery; 

c) w zwalczaniu zjawiska feminizacji ubóstwa; 

d) w zwalczaniu stereotypów związanych z płcią na rynku pracy; 

e) w godzeniu życia zawodowego z prywatnym; 

f) w równym podziale obowiązków opiekuńczych pomiędzy kobietami  

a mężczyznami; 

g) w promowaniu równego wynagrodzenia za jednakową pracę.  

Zasada ta powinna być także stosowana horyzontalnie zarówno we wszystkich priorytetach 

inwestycyjnych, jak i w całym systemie wdrażania PO, a co za tym idzie działania na rzecz 

                                                
15 UWAGA: Wymienione w Sekcji 5.2.5 działania są realizowane głównie z pomocy technicznej zgodnie  
z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej 2014-2020. 
Należy tutaj jednocześnie podkreślić, iż zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku projektów współfinansowanych z EFS 
wydatki na działania świadomościowe (m.in. kampanie informacyjno-promocyjne), co do zasady nie są 
kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich. 
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równości szans kobiet i mężczyzn powinny zostać przewidziane w różnych dokumentach 

programowych (np. w regulaminie konkursu). 

2) W przypadku PO współfinansowanych z EFRR i FS, tam gdzie zostały zdiagnozowane 

nierówności szans kobiet i mężczyzn, zaleca się zastosowanie podwójnego podejścia 

(dual approach). W uzasadnionych przypadkach, gdy IZ podejmie taką decyzję, jest 

możliwe realizowanie wyłącznie podejścia horyzontalnego. 

3) W przypadku PO, które zostały uznane za neutralne16 w stosunku do zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn, planowane do realizacji wsparcie w poszczególnych 

priorytetach inwestycyjnych powinno być przeanalizowane pod kątem potencjalnego 

wpływu finansowanych działań na sytuację kobiet i mężczyzn. Głównie zaś jest istotne 

przeanalizowanie możliwości wystąpienia negatywnych skutków realizacji pomocy  

np. w postaci ograniczonego dostępu do rezultatów wsparcia dla jednej z płci. Należy 

bowiem pamiętać, że pomimo iż projekt może nie zakładać wsparcia skierowanego 

bezpośrednio do osób, to jednak efekty takich projektów (np. wybudowanie drogi, czy 

rozwiązania z zakresu TIK) mogą mieć różny wpływ na funkcjonowanie zarówno kobiet, 

jak i mężczyzn. 

6.2 Podrozdział –System wdrażania programów operacyjnych 

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia ogólnego, państwa członkowskie są zobowiązane do 

zapewnienia uwzględniania i propagowania równości kobiet i mężczyzn oraz uwzględniania 

perspektywy równości szans kobiet i mężczyzn w trakcie przygotowywania i wdrażania PO, 

w tym w odniesieniu do monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji. Oznacza to, iż na 

każdym poziomie działań zostaną zaplanowane mechanizmy pozwalające na realizację 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Zasada ta zostanie zatem uwzględniona w 

następujących obszarach wdrażania PO: 

6.2.1 Sekcja – Wybór projektów 

W przypadku wyboru projektów złożonych do dofinansowania w trybie konkursowym  

i pozakonkursowym, szczególnie ważna jest ocena przez instytucje do tego upoważnione, 

zgodności złożonego wniosku z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, o czym 

decyduje przyjęte w danym PO podejście: 

                                                
16Należy tutaj rozumieć wskazanie przez daną IZ w treści PO (w opisie dotyczącym zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn) neutralnego charakteru programu wobec przedmiotowej zasady. 
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1) W przypadku PO współfinansowanych z EFS, zgodnie z postanowieniami Umowy 

Partnerstwa, przy ocenie projektów obligatoryjne zastosowanie w karcie oceny 

projektu (lub innym dokumencie pełniącym tę funkcję) będzie mieć standard 

minimum. Dopuszcza się możliwość - tam gdzie zastosowanie standardu minimum 

jest ograniczone - zmniejszenia przez IZ wymaganej liczby punktów niezbędnych do 

spełnienia standardu minimum do minimum 1 punktu (za zgodą komitetu 

monitorującego PO wyrażoną w uchwale). Istnieje również możliwość (za zgodą 

komitetu monitorującego PO wyrażoną w uchwale) zwiększenia wymaganej 

minimalnej liczby punktów jaką musi uzyskać wniosek o dofinansowanie projektu za 

standard minimum lub określenia, które kryteria oceny w standardzie minimum muszą 

zostać obligatoryjnie spełnione. 

2) W PO współfinansowanych z EFRR lub FS nie ma konieczności stosowania 

standardu minimum, natomiast minimalnym wymogiem w przypadku oceny projektów 

pod kątem zasady równości szans kobiet i mężczyzn jest umieszczenie w karcie 

oceny projektu (lub innym dokumencie pełniącym tę funkcję) przynajmniej jednego 

pytania oceniającego spełnianie przez dany projekt zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn. Instytucja dokonująca oceny projektów (w ramach karty oceny projektu lub 

innego równoważnego dokumentu) musi ocenić uzasadnienie i informacje zawarte 

przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu, wskazujące dlaczego 

dany projekt spełnia zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.  Dopuszczalne jest 

uznanie neutralności projektu w stosunku do niniejszej zasady przez instytucję 

dokonującą oceny projektu. O neutralności można mówić jednak tylko wtedy, kiedy w 

ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany 

projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. 

zasady, a uzasadnienie to zostanie uznane przez instytucję oceniającą projekt za 

trafne i poprawne. 

3) W przypadku wszystkich funduszy jest zalecane zastosowanie dodatkowych 

kryteriów, zachęcających wnioskodawców do składania wniosków o dofinansowanie 

projektów, w większym stopniu zwracających uwagę na równość szans kobiet  

i mężczyzn (np. „projekt otrzymuje dodatkowe ... pkt za objęcie działaniami 

większego o co najmniej ...% odsetka tej płci, która jest w danym obszarze  

w trudniejszej sytuacji”), czy zastosowanie kryterium wskazującego, w jaki sposób 

wniosek musi uwzględniać równość szans (np. „wszystkie szkolenia realizowane  

w ramach projektu będą zawierały wsparcie towarzyszące dla ich uczestników/czek  

w postaci zapewnienia opieki nad osobami zależnymi”).  
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4) W przypadku wsparcia realizowanego w ramach pomocy technicznej, kryteria oceny 

projektów będą opracowywane zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w 

zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020.  

6.2.2 Sekcja – Kontrola17 

1) Kwestie równości szans kobiet i mężczyzn są sprawdzane w ramach ogólnych 

kontroli projektów. Nie przewiduje się oddzielnych kontroli projektów wyłącznie dla 

oceny spełniania zasady równości szans kobiet i mężczyzn.  

2) Kontrola powinna obejmować przede wszystkim weryfikację na poziomie wdrażania 

projektu, czy działania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zostały 

zrealizowane zgodnie z założeniami, określonymi we wniosku o dofinansowanie 

projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi 

dokumentami. Weryfikacja przez instytucję do tego wyznaczoną powinna być oparta 

o specjalnie dedykowane pytanie w liście kontrolującej dany projekt, a informacja  

w tym zakresie powinna być zawarta w informacji pokontrolnej.  

6.2.3 Sekcja – Monitoring i sprawozdawczość18 

1) Zgodnie z art. 50 pkt 4 i art. 52 pkt 2 lit. i rozporządzenia ogólnego, należy w ramach 

sprawozdania składanego w roku 2017, 2019, a także w sprawozdaniu końcowym19 

wskazać informacje na temat szczególnych przedsięwzięć mających na celu realizację 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

2) W celu przygotowania przez IZ sprawozdań rocznych z całego PO i innych dokumentów 

sprawozdawczych w ramach danego PO przez IP lub IW, w przypadku PO 

współfinansowanych z EFS należy wskazać obowiązkowo (a w przypadku innych 

funduszy jest to zalecane) opis postępu w realizacji działań w zakresie zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn (także w realizacji wszelkich konkretnych inicjatyw związanych 

                                                
17Kontrola odbywa się zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
18Monitorowanie i sprawozdawanie odbywa się zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów   
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, 
Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020. 
19Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu 
informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach 
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej  
i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie  
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań 
z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.   
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z równością szans kobiet i mężczyzn). Opis ten może zawierać m.in., w zależności od 

instytucji:  

a) wskazanie jakie bariery lub problemy powstały w zakresie zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn oraz jakie podjęto działania zaradcze; 

b) informacje i wnioski płynące z treści złożonych przez beneficjentów 

wniosków o płatność i wyników przeprowadzonych kontroli projektów; 

c) opis działań podjętych przez IZ, IP lub IW w poszczególnych obszarach 

PO (np. rynek pracy, przedsiębiorczość, TIK itd.), aby upowszechniać 

realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn; 

d) wyniki ewentualnych badań ewaluacyjnych i analiz, o których mowa w pkt 

3, pozwalających na podsumowanie działań z zakresu realizacji zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn; 

e) przykłady „dobrych praktyk” z zakresu wdrażania zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn na poziomie projektów i działań IZ, IP lub IW.  

3) W każdym PO instytucje odpowiedzialne za monitorowanie tych programów mogą 

dokonywać okresowych analiz w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn,  

w celu ewentualnej zmiany prowadzonych działań i lepszego dopasowania wsparcia do 

faktycznych potrzeb kobiet i mężczyzn. Analiza taka powinna opierać się o wyniki 

prowadzonych badań ewaluacyjnych i monitorowania realizacji PO. Zgodnie z art. 5 

rozporządzenia dotyczącego EFS, wszystkie wskaźniki wspólne dotyczące osób 

powinny być podawane w podziale na płeć. Podejście to należy zastosować również do 

monitorowania wskaźników specyficznych i wskaźników zawartych na Wspólnej Liście 

Wskaźników Kluczowych, w tym także w innych niż EFS funduszach (tam gdzie jest to 

zasadne). 

4) W przypadku PO współfinansowanych z EFS narzędziem sprawozdawczym w projekcie 

jest wniosek o płatność. Właściwa instytucja podejmująca decyzję albo będąca stroną 

umowy w ramach PO, zobowiązuje beneficjenta w decyzji albo umowie  

o dofinansowanie projektu do wskazywania obligatoryjnie w części dotyczącej postępu 

rzeczowego z realizacji projektu, które z działań równościowych zaplanowanych  

w ramach wniosku o dofinansowanie projektu zostały zrealizowane, a także do 

wskazania (o ile będą występować) problemów lub trudności w realizacji zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie. W celu weryfikacji realizacji zasady 
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równości szans kobiet i mężczyzn w ramach listy sprawdzającej do wniosku o płatność, 

powinno znaleźć się pytanie weryfikujące to zagadnienie. 

5) W przypadku PO współfinansowanych z EFRR i FS sprawozdawczość z realizowanych 

działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach konkretnych projektów 

powinna odbywać się we wniosku o płatność. Zastosowanie powinno mieć zawarcie 

przynajmniej jednego pytania dotyczącego zasady równości szans kobiet i mężczyzn  

w ramach listy sprawdzającej do dokumentu przedkładanego przez beneficjenta. 

6) Wskazane jest również, aby w skład komitetów monitorujących, które są odpowiedzialne 

za rozpatrywanie działań z zakresu promowania równości szans kobiet i mężczyzn  

(art. 110 rozporządzenia ogólnego) i innych gremiów decyzyjnych, zostali włączeni 

przedstawiciele środowisk działających na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn. 

6.2.4 Sekcja – Ewaluacja20 

1) IZ przeprowadza przynajmniej raz w trakcie okresu realizacji PO badanie ewaluacyjne 

dotyczącą wdrażania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. To badanie może być 

częścią całościowej oceny realizacji zasad horyzontalnych. Warunkiem przeprowadzenia 

niniejszego badania ewaluacyjnego jest uzyskanie takiego poziomu zaawansowania PO, 

który pozwoli na dokonanie pogłębionych analiz, zaś głównym celem badania 

ewaluacyjnego jest ocena skuteczności realizacji zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w PO. 

2) Jest zalecane, aby w każdym planowanym badaniu ewaluacyjnym, Wykonawca badania 

ewaluacyjnego analizował dane zagadnienie, proces lub obszar również pod kątem 

realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Ponadto, już na etapie 

konstruowania założeń badania ewaluacyjnego należy przeanalizować, czy w badanym 

obszarze mogą wystąpić jakieś istotne różnice w skutkach interwencji dla kobiet i 

mężczyzn i czy w związku z tym nie należy postawić dodatkowych pytań badawczych. W 

badaniach ewaluacyjnych (tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione) należy także zbierać  

i przedstawiać dane w podziale na płeć, a także dokonywać analizy wyników  

z uwzględnieniem kategorii płci. 

3) Przy przygotowaniu założeń do badania osoby odpowiedzialne za ewaluację powinny 

brać pod uwagę sprawozdania okresowe i roczne pod kątem analizy osiągniętych 

wartości wskaźników i analizy realizacji polityki równych szans kobiet i mężczyzn. 

                                                
20Szczegółowe warunki i procedury procesu ewaluacji powinny być zgodne z Wytycznymi Ministra  
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. 
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6.2.5 Sekcja – Informacja i promocja21 

W przypadku zadań z zakresu informacji i promocji realizowanych przez IZ, IP lub IW 

w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn powinny mieć zastosowanie, 

w zależności od potrzeb instytucji, następujące działania: 

a) udostępnianie na stronach internetowych danego PO wszelkich materiałów 

(tworzonych i powstałych) lub odnośników do materiałów na temat zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn; 

b) organizowanie spotkań informacyjnych zawierających porady, jak realizować 

zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w danym typie projektów, np. przed 

ogłoszeniem konkursu dla danego działania; 

c) wyznaczenie co najmniej jednej22 osoby w systemie wdrażania PO 

wyspecjalizowanej w dziedzinie równości szans kobiet i mężczyzn i będącej 

osobą „pierwszego kontaktu” dla pracowników instytucji systemu wdrażania 

PO lub beneficjentów; 

d) tworzenie warunków do dyskusji i wymiany doświadczeń – poprzez 

organizowanie spotkań, konferencji, forów internetowych czy platform dla 

beneficjentów i instytucji zaangażowanych w realizację zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn; 

e) używanie niestereotypowego i zróżnicowanego przekazu w materiałach 

informacyjnych opracowywanych przez instytucje, np. pokazywanie kobiet  

i mężczyzn w aktywnych, niestereotypowych rolach, zróżnicowanie kanałów 

komunikacji tak, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorczyń  

i odbiorców; 

f) unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, 

ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na płeć; 

g) udostępnianie przykładów „dobrych praktyk” z zakresu wdrażania zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn. 

                                                
21 UWAGA: Wymienione w Sekcji 6.2.5 działania będą realizowane głównie z pomocy technicznej zgodnie  
z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-
2020. Należy tutaj jednocześnie podkreślić, iż zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów   
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku projektów 
współfinansowanych z EFS wydatki na działania świadomościowe (m.in. kampanie informacyjno-promocyjne  
i różne działania upowszechniające), co do zasady, nie są kwalifikowane w ramach kosztów bezpośrednich. 
22Z wyłączeniem Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
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Załącznik nr 1. Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet  

i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS 

 

Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? 

□ Tak  □ Nie 

Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: 

1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe); 

2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem 
wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części 
danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

W przypadku projektów, które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających 
do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów23 za poniższe kryteria 
oceny. 

 1. 
We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie 
(albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub 
zasięgu oddziaływania projektu. 

 □ 0        □ 1 

 2. 
Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane 
bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. 

 □ 0       □1 □ 2 

 3. 
W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu 
zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak 
aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły.  

 □ 0 □ 1 □ 2 

 4.  
Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis 
tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących 
w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. 

  □ 0   □ 1 □ 2 

                                                
23W przypadku pozakonkursowych wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy, 

finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach PO współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020, jest 
wymagane uzyskanie co najmniej 2 punktów, o ile IZ (za zgodą komitetu monitorującego wyrażoną w uchwale) 
nie podejmie innej decyzji w stosunku do wymaganej liczby punktów. 
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 5. 
We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu 
zapewnienia równościowego zarządzania projektem. 

 □ 0 □ 1 

 Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)? 

 □ TAK □ NIE 

 

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS 

KOBIET I MĘŻCZYZN W PROGRAMACH OPERACYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH 

Z EFS 

Ocena zgodności projektów współfinansowanych z EFS, realizowanych w trybie 

konkursowym i pozakonkursowym, z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn odbywa się 

na podstawie niniejszego standardu minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

We wniosku o dofinansowanie projektu istnieje obowiązek wskazania informacji niezbędnych 

do oceny, czy spełniony został standard minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

Ocenie pod kątem spełniania zasady równości szans kobiet i mężczyzn podlega cała treść 

wniosku o dofinansowanie projektu, aczkolwiek IZ może wskazać w dokumentach 

dotyczących danego PO (np. instrukcji do wniosku o dofinansowanie projektu), w których 

częściach wniosku o dofinansowanie projektu jest rekomendowane umieszczenie informacji 

niezbędnych do oceny spełniania standardu minimum.  

Standard minimum składa się z 5 kryteriów oceny, dotyczących charakterystyki projektu. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 6 ponieważ kryterium nr 2 i 3 są 

alternatywne24.  

Wniosek o dofinansowanie projektu nie musi uzyskać maksymalnej liczby punktów za każde 

kryterium standardu minimum (wymagane są co najmniej 3 punkty25). Brak uzyskania co 

najmniej 3 punktów w standardzie minimum jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku lub 

skierowaniem go do negocjacji26, co jest rozwiązaniem rekomendowanym (w przypadku 

                                                
24Alternatywność tę należy rozumieć w sposób następujący: w przypadku stwierdzenia występowania barier 
równościowych oceniający bierze pod uwagę kryterium nr 2 w dalszej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu 
(wybierając jednocześnie w kryterium nr 3 wartość „0”), zaś w przypadku braku występowania ww. barier – bierze 
pod uwagę  kryterium nr 3 (analogicznie wybierając jednocześnie w kryterium nr 2 wartość „0”). 
25 W przypadku pozakonkursowych wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy 
finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach PO współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020 jest 
wymagane uzyskanie za standard minimum co najmniej 2 punktów, o ile IZ (za zgodą komitetu monitorującego 
wyrażoną w uchwale) nie podejmie innej decyzji w stosunku do wymaganej liczby punktów. 
26 Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 
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projektów konkursowych) lub zwróceniem go do uzupełnienia (w przypadku projektów 

pozakonkursowych27). Nie ma możliwości przyznawania części ułamkowych punktów za 

poszczególne kryteria w standardzie minimum.  

Każde kryterium oceny w standardzie minimum jest oceniane niezależnie od innych 

kryteriów oceny. Nie zwalnia to jednak od wymogu zachowania logiki konstruowania wniosku 

o dofinansowanie projektu. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie projektu zostanie wykazane 

np. że zdiagnozowane bariery równościowe w danym obszarze tematycznym interwencji 

i/lub zasięgu oddziaływania projektu dotyczą kobiet, natomiast we wskaźnikach zostanie 

zapisany  podział na płeć ze wskazaniem na zdecydowanie większy udział mężczyzn we 

wsparciu, to osoba oceniająca może taki projekt skierować do uzupełnienia (tylko  

w przypadku projektów pozakonkursowych) albo negocjacji lub obniżyć punktację  

w standardzie minimum za dane kryterium oceny - w związku z brakiem logiki pomiędzy 

poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie projektu. 

Uwaga: Tam gdzie możliwość zastosowania standardu minimum jest znacząco ograniczona 

(lub nieuzasadniona) ze względu na charakterystykę udzielanego wsparcia, dopuszcza się 

możliwość zastosowania przez IZ (za zgodą komitetu monitorującego wyrażoną w uchwale) 

ograniczenia liczby wymaganych punktów standardu minimum do minimum 1 punktu. Istnieje 

również możliwość (za zgodą komitetu monitorującego wyrażoną w uchwale) zwiększenia 

wymaganej minimalnej liczby punktów jaką musi uzyskać wniosek o dofinansowanie projektu 

za standard minimum lub określenia, które kryteria oceny w standardzie minimum muszą 

zostać obligatoryjnie spełnione. Każdorazowo IZ występując do komitetu monitorującego  

z propozycją zmian w ww. zakresie powinna przedstawić stosowne uzasadnienie.  

Wyjątki: 

Decyzja o zakwalifikowaniu danego projektu do wyjątku należy do instytucji oceniającej 

wniosek o dofinansowanie projektu. W przypadku uznania przez oceniającego, że projekt 

należy do wyjątku, oceniający nie musi wypełniać wszystkich pytań w ramach standardu 

minimum. Powinien w takiej sytuacji zaznaczyć pozytywną odpowiedź dotyczącą 

przynależności projektu do wyjątku, jak również zaznaczyć odpowiedź TAK w punkcie 

ogólnym „Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie 

standardu minimum)?”. 

Wyjątki stanowią projekty, w których niestosowanie standardu minimum wynika z: 

                                                
27W przypadku pozakonkursowych wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy 
finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach PO współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020 brak 
uzyskania co najmniej 2 punktów kwalifikuje projekt do skierowania go do uzupełnienia. 
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1. profilu działalności wnioskodawców ze względu na ograniczenia statutowe  

(np. Stowarzyszenie Samotnych Ojców lub teren zakładu karnego) 

Profil działalności wnioskodawców oznacza, iż w ramach statutu (lub innego równoważnego 

dokumentu) istnieje jednoznaczny zapis, iż wnioskodawca przewiduje w ramach swojej 

działalności wsparcie skierowane tylko do jednej z płci. W przypadku tego wyjątku statut 

może być zweryfikowany przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Natomiast 

na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, musi zostać podana w treści 

wniosku informacja, że ten projekt należy do tego wyjątku od standardu minimum - ze 

względu na ograniczenia wynikające z profilu działalności.  

2. zamkniętej rekrutacji 

Przez zamkniętą rekrutację należy rozumieć sytuację, gdy projekt obejmuje - ze względu na 

swój zasięg oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego 

podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy 

podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Przykładem może być 

skierowanie projektu tylko i wyłącznie do pracowników działu projektowania w firmie 

produkującej odzież, pod warunkiem że wsparciem zostaną objęte wszystkie osoby 

pracujące w tym dziale lub skierowanie wsparcia do pracowników całego przedsiębiorstwa – 

pod warunkiem że wszystkie osoby z tego przedsiębiorstwa zostaną objęte wsparciem.  

W treści wniosku o dofinansowanie projektu musi zostać podana informacja, że ten projekt 

należy do wyjątku od standardu minimum ze względu na zamkniętą rekrutację - wraz  

z uzasadnieniem. W celu potwierdzenia, że dany projekt należy do wyjątku, powinno się 

wymienić z indywidualnej nazwy podmiot lub podmioty, do których jest skierowane wsparcie 

w ramach projektu. 

Uwaga: Zaleca się aby w przypadku projektów, które należą do wyjątków, również 

zaplanować działania zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet  

i mężczyzn – pomimo iż nie będą one przedmiotem oceny za pomocą kryteriów oceny ze 

standardu minimum.  

Poszczególne kryteria standardu minimum: 

Uwaga: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn nie polega na automatycznym objęciu 

wsparciem 50% kobiet i 50% mężczyzn w projekcie, ale na odwzorowaniu istniejących 

proporcji płci w danym obszarze lub zwiększaniu we wsparciu udziału grupy 

niedoreprezentowanej. Możliwe są jednak przypadki, w których proporcja 50/50 wynika  

z sytuacji kobiet i mężczyzn i stanowi proporcję prawidłową z perspektywy równości szans 

kobiet i mężczyzn. 
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Ocena wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie ze standardem minimum stanowi 

zawsze indywidualną ocenę osoby jej dokonującej. Ocena prowadzona jest na podstawie 

zapisów wniosku o dofinansowanie projektu oraz wiedzy i doświadczenia osoby oceniającej. 

Jednocześnie przy dokonywaniu oceny konkretnych kryteriów w standardzie minimum 

należy mieć na uwadze następujący sposób oceny: 

0 punktów - we wniosku o dofinansowanie projektu nie ma wskazanych żadnych informacji 

pozwalających na przyznanie 1 lub więcej punktów w danym kryterium oceny lub informacje 

wskazują, że projekt będzie prowadzić do dyskryminacji ze względu na płeć.  

1 punkt - kwestie związane z zakresem danego kryterium w standardzie minimum zostały 

uwzględnione przynajmniej częściowo lub nie są w pełni trafnie dobrane w zakresie 

kryterium 2, 3 i 4. W przypadku kryterium 1 i 5 przyznanie 1 punktu oznacza, że kwestie 

związane z zakresem danego kryterium w standardzie minimum zostały uwzględnione 

wyczerpująco, trafnie lub w sposób możliwie pełny, biorąc pod uwagę charakterystykę 

danego projektu. 

2 punkty (nie dotyczy kryterium 1 i 5) - kwestie związane z zakresem danego kryterium  

w standardzie minimum zostały uwzględnione wyczerpująco, trafnie lub w sposób możliwie 

pełny, biorąc pod uwagę charakterystykę danego projektu.  

 W przypadku negatywnej oceny projektu konkursowego i pozakonkursowego wynikającego 

z niespełnienia kryteriów horyzontalnych (w tym zgodności z zasadą równości szans kobiet  

i mężczyzn) oceniający jest zobowiązany do wskazania uzasadnienia dla tej oceny w ramach 

karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu. 

Rekomendowane jest również wskazanie przez osobę oceniającą uzasadnienia dla 

przyznania punktów za poszczególne kryteria oceny standardu minimum. 

Jako rozbieżność w ocenie standardu minimum należy uznać pozytywną ocenę wniosku pod 

kątem spełniania standardu minimum przez jednego z oceniających, przy jednoczesnej 

negatywnej ocenie przez drugiego oceniającego. Rozbieżnością nie jest natomiast różnica  

w ocenie poszczególnych kryteriów standardu minimum. 

 

1. WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PODANO INFORMACJE, 

KTÓRE POTWIERDZAJĄ ISTNIENIE (ALBO BRAK ISTNIENIA) BARIER 

RÓWNOŚCIOWYCH W OBSZARZE TEMATYCZNYM INTERWENCJI I/LUB 

ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU 

(Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 1) 
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Do przedstawienia informacji wskazujących na istnienie barier28 równościowych lub ich braku 

należy użyć danych jakościowych i/lub ilościowych w podziale na płeć w obszarze 

tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. 

Poprzez obszar tematyczny interwencji należy rozumieć obszary objęte wsparciem  

w ramach programu np. zatrudnienie, integrację społeczną, edukację, adaptacyjność, 

natomiast zasięg oddziaływania projektu odnosi się do przestrzeni, której on dotyczy  

np. regionu, powiatu, kraju, instytucji, przedsiębiorstwa, konkretnego działu w danej 

instytucji. 

Bariery równościowe to przede wszystkim:  

 segregacja pozioma i pionowa rynku pracy,  

 różnice w płacach kobiet i mężczyzn zatrudnionych na równoważnych stanowiskach, 

wykonujących tożsame obowiązki,  

 mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy,  

 niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych, 

 niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji,  

 przemoc ze względu na płeć,  

 niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia29,  

 niewystarczający system opieki przedszkolnej lub opieki instytucjonalnej nad dziećmi 

w wieku do lat 3,  

 stereotypy płci we wszystkich obszarach,  

 dyskryminacja wielokrotna (krzyżowa) czyli ze względu na dwie lub więcej przesłanek 

(np. w odniesieniu do kobiet w wieku powyżej 50 lat, osób z niepełnosprawnościami, 

należących do mniejszości etnicznych). 

Przy diagnozowaniu barier równościowych należy wziąć pod uwagę, w jakim położeniu 

znajdują się kobiety i mężczyźni wchodzący w skład grupy docelowej projektu. Dlatego też 

istotne jest podanie nie tylko liczby kobiet i mężczyzn, ale także odpowiedź m.in. na pytania: 

                                                
28Bariery równościowe to systemowe nierówności i ograniczenia jednej z płci, najczęściej kobiet, które są 
reprodukowane i utrwalane społecznie i kulturowo. Przełamanie ich sprzyja osiągnięciu rzeczywistej, faktycznej 
równości szans kobiet i mężczyzn. Wymienione bariery równościowe zostały sformułowane przez Komisję 
Europejską w dokumencie Plan Działań na rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn na lata 2006-2010, przy czym 
należy pamiętać, że jest to katalog otwarty (definicja pochodzi z portalu www.rownosc.info). 
29 Niewidoczność polega na niewystarczającym uwzględnianiu w działaniach zdrowotnych perspektywy płci. 
Kultura dbania o zdrowie wśród kobiet i mężczyzn jest zupełnie inna. W efekcie mężczyźni rzadziej korzystają  
z pomocy lekarzy, trafiają do nich także w późniejszej fazie choroby. Widoczne różnice widać także w obszarze 
profilaktyki, która znacznie częściej jest adresowana do kobiet, i są to akcje zarówno organizowane na poziomie 
państwa, jak i organizacji pozarządowych czy firm (opracowane na podstawie definicji podanej w na stronie 
www.rownosc.info). 

http://rownosc.info/dictionary/rownosc-pci/
http://rownosc.info/dictionary/rownosc-pci/
http://rownosc.info/bibliography/document/plan-dziaan-na-rzecz-rownosci-kobiet-i-mezczyzn-20
http://rownosc.info/dictionary/perspektywa-pci/
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Czy któraś z tych grup znajduje się w gorszym położeniu? Jakie są tego przyczyny? Czy 

któraś z tych grup ma trudniejszy dostęp do edukacji, zatrudnienia, szkoleń itp.? 

Zadaniem osoby oceniającej projekt jest ocena na podstawie przedstawionych we wniosku  

o dofinansowanie projektu informacji faktycznego występowania lub nie podanych barier 

równościowych. 

Użyte we wniosku o dofinansowanie projektu dane mogą wykazać, iż w obszarze 

tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu nie występują nierówności ze 

względu na płeć. Dane te muszą być bezpośrednio powiązane z obszarem tematycznym 

interwencji i/lub zasięgiem oddziaływania projektu, np. jeżeli wsparcie jest kierowane do 

pracowników służby zdrowia z terenu województwa to dane powinny dotyczyć sektora służby 

zdrowia lub obszaru tego województwa. We wniosku o dofinansowanie projektu powinno się 

wskazać na nierówności (lub ich brak) na podstawie danych możliwych do oceny dla osób 

oceniających projekt. Jeżeli nie istnieją dokładne dane (jakościowe lub ilościowe), które 

można wykorzystać, należy skorzystać z informacji, które są jak najbardziej zbliżone do 

obszaru tematyki interwencji i zasięgu oddziaływania projektu. We wniosku o dofinansowanie 

projektu jest dopuszczalne także wykorzystanie danych pochodzących z badań własnych. 

Wymagane jest jednak w takim przypadku wskazanie w miarę dokładnych informacji na 

temat tego badania (np. daty jego realizacji, wielkości próby, metodologii pozyskiwania 

danych itd.).  

 

2. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZAWIERA DZIAŁANIA, 

ODPOWIADAJĄCE NA ZIDENTYFIKOWANE BARIERY RÓWNOŚCIOWE  

W OBSZARZE TEMATYCZNYM INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU 

ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU. 

 

(Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 2) 

We wniosku o dofinansowanie projektu powinno się wskazać jakiego rodzaju działania 

zostaną zrealizowane w projekcie na rzecz osłabiania lub niwelowania zdiagnozowanych 

barier równościowych. Zaplanowane działania powinny odpowiadać na te bariery. 

Szczególną uwagę przy opisie działań należy zwrócić w przypadku rekrutacji do projektu  

i dopasowania odpowiednich form wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu wobec 

zdiagnozowanych nierówności.  

Uwaga: W tym przypadku nie zaliczamy działań na rzecz zespołu projektowego, które są 

oceniane w ramach kryterium 5.  
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3. W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU BARIER RÓWNOŚCIOWYCH, 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZAWIERA DZIAŁANIA, 

ZAPEWNIAJĄCE PRZESTRZEGANIE ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET  

I MĘŻCZYZN, TAK ABY NA ŻADNYM ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU NIE 

WYSTĄPIŁY BARIERY RÓWNOŚCIOWE. 

 

(Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 2) 

 

W przypadku kiedy we wniosku o dofinansowanie projektu nie zdiagnozowano żadnych 

barier równościowych, we wniosku o dofinansowanie projektu należy przewidzieć działania, 

zmierzające do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na 

żadnym etapie realizacji projektu te bariery się nie pojawiły.  

 

Uwaga: W tym przypadku nie zaliczamy działań na rzecz zespołu projektowego, które są 

oceniane w ramach kryterium 5.  

 

4. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU ZOSTAŁY PODANE W PODZIALE NA 

PŁEĆ I/LUB ZOSTAŁ UMIESZCZONY OPIS TEGO, W JAKI SPOSÓB 

REZULTATY PROJEKTU PRZYCZYNIĄ SIĘ DO ZMNIEJSZENIA BARIER 

RÓWNOŚCIOWYCH ISTNIEJĄCYCH W OBSZARZE TEMATYCZNYM 

INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU. 

 

(Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 

2) 

Wartości docelowe wskaźników w postaci liczby osób należy podawać w podziale na płeć30. 

We wniosku o dofinansowanie projektu powinna również znaleźć się informacja, w jaki 

sposób rezultaty przyczyniają się do zmniejszenia barier równościowych istniejących  

w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu (dotyczy to 

zarówno projektów skierowanych do osób, jak i instytucji).  

 

                                                
30Należy zwrócić uwagę, że wskazanie konkretnych wartości wskaźników w podziale na płeć będzie wiązać się co 
do zasady z obowiązkiem osiągniecia ich w trakcie realizacji projektu. W związku z powyższym propozycje 
konkretnych wartości docelowych wskaźników powinny być szczególnie przemyślane. 
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5. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WSKAZUJE JAKIE DZIAŁANIA 

ZOSTANĄ PODJĘTE W CELU ZAPEWNIENIA RÓWNOŚCIOWEGO 

ZARZĄDZANIA PROJEKTEM31. 

 

(Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 1) 

We wniosku o dofinansowanie projektu powinna znaleźć się informacja, w jaki sposób 

planuje się zapewnić realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach procesu 

zarządzania projektem. Informacja ta powinna zawierać propozycję konkretnych działań, 

jakie zostaną podjęte w projekcie w ww. obszarze. 

Równościowe zarządzanie projektem polega przede wszystkim na zapewnieniu, że osoby 

zaangażowane w realizację projektu (np. personel odpowiedzialny za zarządzanie, personel 

merytoryczny, personel wykonawcy/partnera32) posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie 

obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn i potrafią stosować tę 

zasadę w codziennej pracy przy projekcie. Zdobycie niniejszej wiedzy może się odbyć 

poprzez poinformowanie osób zaangażowanych w realizację projektu na temat możliwości  

i sposobów zastosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do 

problematyki tego konkretnego projektu, a także do wykonywanych przez zespół projektowy 

obowiązków związanych z prowadzeniem projektu. Dopuszcza się możliwość 

poinformowania osób w formie szkolenia, ale tylko i wyłącznie w przypadku, jeżeli wyrazi na 

to zgodę instytucja dokonująca oceny projektu, w oparciu o wskazaną we wniosku  

o dofinansowanie projektu uzasadnioną potrzebę, która nie będzie jednocześnie sprzeczna  

z zasadami udzielania pomocy publicznej i postanowieniami Wytycznych Ministra Rozwoju i 

Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020. Działaniem podjętym na rzecz równościowego zarządzania może być 

również np.: 

  włączenie do projektu (np. jako konsultantów, doradców) osób lub organizacji 

posiadających udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działań  

z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn, 

                                                
31Niniejszy punkt nie będzie miał zastosowania w przypadku wniosków o dofinansowanie projektów 
pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach PO 
współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020. 
32 Należy jednak pamiętać, że dobór konkretnych działań, mających na celu równościowe zarządzanie projektem, 
w stosunku do poszczególnych grup personelu projektu, jest uzależniony od występowania faktycznych potrzeb  
w tym zakresie. 
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  zapewnienie takiej organizacji pracy zespołu projektowego, która umożliwia 

godzenie życia zawodowego z prywatnym (np. organizacja pracy uwzględniająca 

elastyczne formy zatrudnienia lub godziny pracy – o ile jest to uzasadnione 

potrzebami w ramach projektu). Należy jednak tutaj zwrócić uwagę, że zawieranie 

umów zlecenia lub o dzieło nie zawsze oznacza stosowanie rozwiązań z zakresu 

godzenia życia zawodowego z prywatnym. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie 

projektu pojawia się sformułowanie, że zespołowi projektowemu zostaną 

zagwarantowane elastyczne formy pracy, należy wskazać dokładnie jakie działania 

zostaną podjęte w tym zakresie.  

Równościowe zarządzanie projektem nie polega jednak na zatrudnieniu do obsługi projektu 

50% mężczyzn i 50% kobiet, ani na zwykłej deklaracji, iż projekt będzie zarządzany 

równościowo. Stosowanie kryterium płci w procesie rekrutacji pracowników jest niezgodne  

z prawem pracy, a stosowanie polityki równych wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za 

jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości jest obowiązkiem wynikającym z prawa 

pracy, nie zaś zasady horyzontalnej. Dlatego też zróżnicowanie zespołu projektowego ze 

względu na płeć zalecane jest tam, gdzie tworzą się zespoły (partnerstwa, komitety, rady, 

komisje itp.) podejmujące decyzje w projekcie lub mające wpływ na jego przebieg. Warto 

wtedy dopilnować (o ile pozwala na to wiedza i doświadczenie poszczególnych kandydatów 

oraz obowiązujące uregulowania prawne), aby nie powstawały wyłącznie zespoły jednorodne 

płciowo. 
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Standard architektoniczny będzie stanowić integralną część 

załącznika 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 
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Standard architektoniczny 
 

Rozdział 1.  Stanowiska postojowe dla samochodów  
 

1.1. Lokalizacja stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnościami 

1. Odległość stanowiska postojowego od okna budynku mieszkalnego wielorodzinnego i 

zamieszkania zbiorowego wynosi co najmniej 5 m. 

2. Jeżeli parking nie obsługuje bezpośrednio żadnego budynku, miejsca przystosowane 

dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się możliwie blisko wyjścia z tego 

parkingu. 

 

1.2. Nawierzchnia stanowisk postojowych  

1. Nawierzchnia stanowisk postojowych jest utwardzona (równa i gładka o prawidłowym 

spadku podłużnym i poprzecznym), wykonana z betonu asfaltowego (nawierzchni 

bitumicznej) lub z betonu cementowego. 

 

Dobre praktyki: 
 
Wskazane jest, aby zastosowana nawierzchnia cechowała się: 
 

 wskaźnikiem odbicia światła słonecznego (tzw. SR Value) w wysokości co najmniej 0,33  
 

 zacienieniem drzewami istniejącymi bądź odpowiednio dobranymi nasadzeniami 
 

 zadaszeniem wykonanym z materiałów o wskaźniku odbicia światła słonecznego (tzw. 
SR Value) w wysokości co najmniej 0,33 lub pokrytego panelami słonecznymi lub 
zielenią 

 

Uwaga: 

 Nie powinno się stosować nawierzchni brukowanych wykonanych z kostki kamiennej. 

 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.  

 Dopuszcza się stosowanie nawierzchni brukowej z kostki betonowej  
o niefazowanych krawędziach i kostki kamiennej ciętej 
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2. W przypadku parkingów o nawierzchni ażurowej stanowiska postojowe dla osób z 
niepełnosprawnościami mają nawierzchnię pełną (bez otworów). 

 
3. W przypadku parkingów o nawierzchni gruntowej utwardzenie istnieje na nawierzchni 

koperty wraz z dojściem do twardej nawierzchni drogi/chodnika. 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 o wymiarze/średnicy „oczka” d ≤ 2 cm. 

 

1.3.      Dostęp z chodnika do stanowiska postojowego  

 
1. Stanowisko postojowe dla osób z niepełnosprawnościami musi mieć połączenie z 

najbliższym chodnikiem. Miejsca tego typu powinny być wyposażone w pochylnię 
umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim na poziom chodnika lub poprzez 
wyrównanie poziomów płaszczyzny drogi i chodnika. 
 

2. Przy obniżeniach chodnika zapewniających dostęp, krawężnik musi być wjazdowy lub 
ścięty, a różnica poziomów nie może być większa niż 2 cm (zalecane 1 cm). Przy 
obniżeniach chodnika nie układa się pasów ostrzegawczych lub prowadzących. 

 
 

Uwaga: 

 W przypadku usytuowania parkingu przy chodniku można zamontować ograniczniki 
parkingowe zabezpieczające przed zbyt bliskim parkowaniem pojazdów przy chodniku 
(przedni lub tylni nawis samochodu może nadmiernie zawęzić chodnik do szerokości 
mniejszej niż 150 cm).  

 Nawis samochodu nie może utrudniać osobie niewidomej dostępu do krawędzi 
kierującej, np. krawędzi jezdni lub chodnika. 

 

1.4.   Wymiary stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnościami 

 

1. 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 inwalidzkich 

(dotyczy samochodów wyposażonych w podnośnik z tyłu pojazdu). 

Pozostałe stanowiska postojowe powinny mieć wymiary co najmniej: 

 360 cm (szerokość)  × 500 cm (długość).1  

 

                                                           
1 § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z późn. zm.). 
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1.5. Oznakowanie stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów 

przewożących osoby z niepełnosprawnościami 

 

1. Obowiązują dwa rodzaje oznakowań stanowisk przeznaczonych do parkowania 
pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami. 
 

 znak pionowy z piktogramem pokazującym osobę na wózku inwalidzkim (D-18 z 
tabliczką T-29 oraz znakiem poziomym P-18 z symbolem P-24 i niebieską 
nawierzchnią) 

 

Uwaga: 

 Ten rodzaj znaku zaleca się stosować na parkingach wielostanowiskowych oraz przy 
wyznaczonych kilku kopertach obok siebie. 

 

 znak pionowy nazywany kopertą (D-18a z tabliczką T-29 oraz znakiem poziomym P-
20 z symbolem P-24 i niebieską nawierzchnią) 

 

Uwaga: 

 Ten rodzaj znaku zaleca się stosować w strefach gdzie dopuszczony jest postój 
pojazdów (ale nie ma wydzielonych stanowisk) i gdzie występują pojedyncze koperty. 
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Rozdział 2.  Budynek 

 

2.1. Strefa wejścia 

 
1. Wejścia do budynków są zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości 50 cm 

ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami. 
 

2. Wokół głównego wejścia zapewniona jest swoboda poruszania się osobom z 
niepełnosprawnościami, tzn. miejsce na pole manewru przed i po wejściu ma 
wymiary co najmniej 150 cm x 150 cm. 

 
3. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i posiada nachylenie 

podłużne nie większe niż 5%. 
 

 

Uwaga: 

 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 

 

 stosowanie drzwi obrotowych lub wahadłowych jest możliwe tylko w przypadku jeżeli 
towarzyszą im drzwi rozwierane lub rozsuwane2 z klamką zarówno po stronie 

zewnętrznej, jak i  wewnętrznej 
 

 
 

4. Wejścia do budynku o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych, 
mającego pomieszczenia mieszkalne, są osłonięte daszkiem lub podcieniem 
ochronnym o szerokości większej co najmniej o 100 cm od szerokości drzwi oraz 
o wysięgu lub głębokości nie mniejszej niż 100 cm w budynkach niskich i 150  cm 
w budynkach wyższych3. 

 
5. W przypadku zastosowania mat wejściowych, muszą one spełniać następujące 

wymagania: 
 

 maty wejściowe (gumowe, stalowe) muszą być układane tak, by ich powierzchnia 
była na jednym poziomie z chodnikiem/posadzką,  

 dopuszczalne jest stosowanie mat układanych na posadzce, o ile wycieraczka 
wyposażona jest w pochyłe krawędzie umożliwiające wjazd kołem, a jej wysokość 
nie przekracza 1 cm, 

 wielkość oczek maty wejściowej powinna zabezpieczać przed utknięciem koła wózka 
lub laski, 

 maty wejściowe należy trwale przymocować do podłogi. 
 
 

                                                           
2 Ibidem. - § 62 ust. 2. 

3 Ibidem. - § 292 ust. 1 
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Uwaga: 

Należy ograniczać stosowanie opraw oświetleniowych z widocznym źródłem światła, 
które mogą powodować zjawisko olśnienia – w przypadku zastosowania reflektorów powinny 
być one rozmieszczone w sposób nieprzeszkadzający użytkownikowi. 
 

 
6. 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 jako ostateczność. Szczegółowe wymagania dla pochylni oraz dźwigów 
osobowych zostały omówione w punktach dotyczących Pochylni oraz Dźwigów 
osobowych. 

 

Dobre praktyki: 

 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 
min. 120 cm (dół tabliczki) i maks. 160 cm (góra tabliczki), w odległości 5-10 cm od 

ościeżnicy drzwi (pomiar od krawędzi ościeżnicy do bliżej położonej krawędzi tabliczki)4.  

 

2.2. Wiatrołap 

 
1. Drzwi wejściowe do wiatrołapu w budynkach jednorodzinnych, rekreacji indywidualnej 

oraz gospodarczych powinny mieć szerokość w świetle ościeżnicy min. 90 cm, 
a w przypadku innych budynków co najmniej 120 cm z możliwością zastosowania 
drzwi dwuskrzydłowych ze skrzydłem ruchomym o szerokości 90 cm5 (zalecane 100 
cm), 

 
2. Próg o maksymalnej wysokości do 2 cm6, ze ściętym klinem i wyróżnieniem kontrastu 

o  minimalnym LRV 307, 
 
3. Otwór drzwiowy jest tak zlokalizowany w ścianie, by od strony zawiasów pozostało co 

najmniej 9-10 cm wolnej przestrzeni,  
 
4. Ściana od strony otwierania drzwi jest oddalona o 60 cm, aby zapewnić możliwość 

podjazdu wózkiem od strony otwarcia drzwi8, 
 

                                                           
4 Kowalski K. „Projektowanie bez barier - Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 
5  § 239 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
6  Ibidem. - § 62 ust. 2. 

7 Kontrast barwny mierzy się poprzez porównanie współczynników odbicia światła tzw. LRV (ang. Light Reflectance Value). 

Współczynnik odbicia światła to całkowita ilość światła odbitego od powierzchni (np.: posadzki, ściany, wykończenia stopni 

schodów itp.) na każdej długości fali i we wszystkich kierunkach po podświetleniu źródłem światła, - por. rozdział poświęcony 

tzw. fakturowym oznaczeniom nawierzchni. 

8 Fundacja Laboratorium Architektury 60+ skład zespołu: Benek I., Labus A., Kampka M. (red.) „Wytyczne w zakresie 

projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych” - ekspertyza wykonana na zlecenie 

Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa, 2016. 
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5. Przestrzeń manewrowa w wiatrołapie: 150 x 150 cm, poza polem otwierania skrzydła 
drzwi, 

 
6. Detale drzwi wejściowych: 

 

 płyta cokołu na dole drzwi o wysokości 40 cm9, 

 klamka, zamek oraz dzwonek są umieszone na wysokości 80-120 cm nad poziomem 
podłogi10,  

 

2.3. Domofon 

 
1. Domofon (w przypadku jego zastosowania) musi spełniać następujące wymagania: 

 

 posiadać systemem audio-wizualny, 

 być umieszczony w widocznym miejscu, przy klamce od drzwi, 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 cm11 i w odległości min. 60 cm od 

narożnika wewnętrznego, 

 przyciski dzwonków do drzwi powinny być odpowiednio dużej wielkości i dawać 
wizualny lub dźwiękowy sygnał, 

 posiadać świetlne i dźwiękowe potwierdzenie otwierania zamka, 

 przyciski powinny być w kontrastujących kolorach względem panelu na którym się 
znajdują, każdy z nich powinien posiadać wyraźny numer lub literę w kolejności 
alfabetycznej, możliwą do odczytania również przez dotyk, 

 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, 
 

 

2.4. Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji 

 

System odnajdywania drogi 
 
W przypadku aranżacji i zagospodarowywania przestrzeni, po której mogą poruszać się 
osoby z niepełnosprawnością konieczne jest wprowadzenie elementów ułatwiających 
samodzielną orientację (ang. wayfinding), poruszanie się oraz znalezienie drogi do celu, do 
których należy zaliczyć co najmniej: 

 

 umieszczenie oznakowania kierunkowego we wszystkich punktach węzłowych 
(np. skrzyżowania dróg komunikacyjnych budynku) oraz oznakowania miejsc 
w logicznych punktach – czyli w miejscach, gdzie następuje moment wyboru dalszej 
drogi, zmiana kierunku poruszania się, zróżnicowanie kolorystyczne posadzek, 

                                                           
9  Ibidem. 
10 Kowalski K. „Projektowanie bez barier - Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 
11  Norma ISO 21542:2011 ,,Building construction – Accessibility of the built environment”. 

 



9 

 

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

 napisy informacyjne umieszczane na drzwiach lub obok drzwi (na wysokości wzroku 
osoby pochylonej lub osoby na wózku inwalidzkim) 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 – 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,  

 

2.5. Plany tyflograficzne 

 
1. Plany tyflograficzne są umieszczane wewnątrz obiektu zaraz po wejściu do niego 

i powinny odzwierciedlać przestrzeń danej kondygnacji (lub wybrany jej fragment) oraz 
najistotniejsze jej elementy12. 

   
2. 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 np. czerwone wypukłe pole. 

 
3. Zastosowana kolorystyka na planach musi czytelnie przedstawiać przestrzenie 

zamknięte obiektów oraz rozróżniać przestrzenie otwarte. 
 

4. Nie należy oznaczać przestrzeni nie mających znaczenia dla ruchu osób jak np. 
powierzchnie techniczne niedostępne dla osób postronnych korzystających z obiektu. 
Pokazania wymagają tylko przestrzenie ogólnodostępne oraz drogi komunikacji pionowej 
i poziomej. 

 
5. Informacje dotykowe stojące są przytwierdzone do posadzki w sposób trwały 

i uniemożliwiający przemieszczenie lub poruszanie elementu. Dolna krawędź znajduje 
się na wysokości 90 cm, górna na wysokości 105 cm, i jest nachylona pod kątem 25 
stopni. 

 
6. Informacje szczegółowe w formie dotykowej (np. układ toalety wraz z wyposażeniem) 

znajdują się przy wejściu do danego pomieszczenia po stronie otwierania drzwi na 
wysokości 15-30 cm powyżej uchwytu otwierającego i nie wyżej niż 140 cm od podłoża.  

 
 
 
 

                                                           
12  Polski Związek Niewidomych, Instytut Tyflologiczny, “Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób 

niewidomych i słabowidzących – zalecenia i przepisy”, Warszawa 2016 
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2.6. Pętle indukcyjne 

 
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.  
 

1. Wszystkie budynki użyteczności publicznej oraz budynki zamieszkania zbiorowego są 
wyposażone w pętle indukcyjne przekazujące sygnał bezpośrednio do aparatu 
słuchowego lub implantu ślimakowego. System pętli indukcyjnej składa się ze źródła 
dźwięku (np. mikrofon lub wyjście liniowe systemu rozgłoszeniowego), wzmacniacza pętli 
indukcyjnej, przewodu będącego anteną nadawczą oraz oznakowania. 
 

2. Obszar objęty działaniem pętli indukcyjnej nie jest mniejszy niż 25 m2; jego optymalna 
wielkość wynosi 50- 100 m2. Kalibracja i instalacja systemu jest zgodna z normą PN EN 
60118-4:2015- 6 ‚‚Elektroakustyka – Aparaty słuchowe – Część 4: Układy pętli 
indukcyjnych wykorzystywane do  współpracy z aparatami słuchowymi – Natężenie pola 
magnetycznego”.  

 
3. Obszary z pętlą indukcyjną są oznakowane piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 4622 

(2000-03). Oznakowanie należy umieścić w zależności od możliwości na posadzce 
(z wyznaczeniem granic działania systemu) lub stosując oznakowanie pionowe.  

 
 

 
 

 

 
 

2.7. Oznaczenia nawierzchni  
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1. Bezpieczna (wolna od przeszkód) skrajnia ruchu pieszego jest wyznaczona za pomocą 
elementów kontrastujących, zarówno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej 
 

2. 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). 

 
 
3. 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.  
 

4. 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. 

 
 
 

2.8. System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych – FON  

System Fakturowych Oznaczeń Nawierzchniowych – FON (ang. TWSIs – Tactile Walking 

Surface Indicators  na podstawie normy ISO 21542:2011) 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 publicznej13 

  

1. System FON należy stosować na trasach wolnych od przeszkód: 

 w obszarach stref transferu ruchu pieszego, 

 w miejscach potencjalnie niebezpiecznych dla osób z niepełnosprawnością wzroku 
(np. przy pokonywaniu schodów), 

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

 
2. System FON składa się z następujących typów faktur: 

 typ A – faktura kierunkowa, 
 typ B – faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwa), 
 typ C – faktura uwagi (informacji)14. 

                                                           
13  Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska, ,,Standardy dostępności dla miasta Gdyni”, 2016 
14 Wysocki M., Załuski D., „Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z 

niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania” - ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa, 2017 
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3. System FON składa się z oznaczeń: 
 
 
 
 

 Typ A. Faktura kierunkowa15: 
A1 – wyniesione prążki, 
A2 – wyniesione wałki, 
A3 – bruzdy (tylko do wnętrz) 

 
Rys. Płytki kierunkowe do zastosowań: 
 
A1 – na zewnątrz i wewnątrz obiektów,  
A3 – do wnętrz i zadaszonych peronów zewnętrznych. 
 

 Typ B. Faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwa)16: 

B1 – „ścięte kopułki”, 
B2 – „ścięte stożki”. 
 

                                                           
15  Ilustracja na podstawie: Centrum Projektowania Uniwersalnego, PG, ,,Standardy dostępności dla miasta Gdyni”, 2016 

16  Ibidem. 
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Rys.  Faktura bezpieczeństwa (typ B) tzw. B1„śecięte kopułki”, B2„ścięte stożki”. 
 
 

 Typ C. Faktura uwagi (informacji)17: 

C1 – typu „sztruks”, 

C2 – wyniesione kwadraty, 

C3 – dowolna faktura kontrastująca z podstawową nawierzchnią chodnika 

i fakturą typu A i B,  

C4 – pole oczekiwania. 

 

 

 

                                                           
17 Ibidem. 

Rys.  Faktury informacyjne (typ C): 
C1 – faktura jako informacja lokalizacji elementów wyposażenia przestrzeni i punktów orientacyjnych 
wykorzystywanych przez osoby z dysfunkcją wzroku, 
C2 – faktura do wykorzystania na polu oczekiwania, 
C4 – faktura pola uwagi do wykorzystania na skrzyżowaniach ścieżek kierunkowych. 
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Typ D. Elementy dodatkowe18: 
D1 – pojedynczy wałek, 
D2 – dwa pełne wałki, 
D3 – separator ruchu 
 
 

 

 
 

Rys.  D3 – Profil rozdzielający ruch rowerowy od pieszego. Sygnalizujący koniec ciągu pieszego 

 

 

 

Dobre praktyki: 

 Dla lepszego rozpoznawania oznaczeń fakturowych przez osoby z krótkowzrocznością 
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.  

 
 

Uwaga: 
Kontrast barwny mierzy się poprzez porównanie współczynników odbicia światła tzw. LRV 
(ang. Light Reflectance Value). Współczynnik odbicia światła to całkowita ilość światła 
odbitego od powierzchni (np.: posadzki, ściany, wykończenia stopni schodów itp.) na każdej 
długości fali i we wszystkich kierunkach po podświetleniu źródłem światła. Kontrast w 
procentach jest określony wg wzoru : 
 
C = [(L1-L2) / L1] × 100 [%] 
Gdzie: 
L1 – wartość współczynnika odbicia światła (LRV) w jasnym obszarze, 
L2 – wartość współczynnika odbicia światła (LRV) ciemniejszej powierzchni. 
 
Produkty poddane ocenie kontrastu wizualnego mierzonego na podstawie współczynnika 
odbicia światła (LRV) powinny wyraźnie odróżniać się pod względem dwóch powierzchni 
stycznych. Im większa będzie różnica współczynnika LRV pomiędzy dwoma powierzchniami, 
tym większą różnicę zanotuje ludzkie oko. Oprócz koloru na wartość współczynnika LRV 
mają również wpływ takie czynniki jak struktura czy połysk powierzchni. 

 
 
 
 
 

                                                           
18 Ibidem. 
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2.9. Komunikacja pozioma budynku 

 
 
1. Szerokość ciągów komunikacyjnych (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 dwukierunkowego19, oraz z zastrzeżeniem, iż 
taka szerokość korytarza jest dopuszczalna tylko w przypadku kiedy stanowi drogę 
ewakuacyjną przeznaczoną do ewakuacji nie więcej niż 20 osób20, 

 
 

2. Szerokość ciągów komunikacyjnych oblicza się proporcjonalnie do liczby osób 
mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co 
najmniej 60 cm na 100 osób, lecz nie mniej niż 140 cm21. Szerokość ciągów 
komunikacyjnych należy mierzyć po odjęciu przestrzeni zajmowanej przez umeblowanie 
znajdujące się na danym ciągu komunikacyjnym oraz w pobliżu miejsc siedzących, 
również po odjęciu przestrzeni zajmowanej przez nogi osób siedzących22, 

 
3. 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 min. 180 cm, a jej  długość min. 200 cm.  
Poszerzanie przestrzeni nie jest konieczne, jeżeli długość korytarza nie przekracza 50 
m23, 

 
4. Wysokość ciągów komunikacyjnych nie powinna być mniejsza niż 220 cm24. Jeżeli 

jakikolwiek element wyposażenia przestrzeni znajduje się poniżej wysokości 220 cm, 
należy zastosować próg ostrzegawczy o wysokości minimum 40 cm, poręcz 
ostrzegawczą lub odpowiednio ustawić elementy wyposażenia bądź małej architektury25. 

 

2.10. Miejsca odpoczynku 

 
 

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

 
2. Wolna przestrzeń od frontu ławki wynosi min. 40 cm, tak aby nogi osób korzystających  

z ławki nie przeszkadzały osobom korzystającym z ciągów komunikacyjnych, 
 
3. Miejsce postoju przeznaczone dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim ma 

głębokość min 140 cm (zalecane 180 cm) i szerokość 90 cm, tak aby osoba na wózku 

                                                           
19 Norma ISO 21542:2011 ,,Building construction – Accessibility of the built environment” oraz ,,American with Disability Act. 

Standards for Accessible Design”. 
20 § 242 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
21 Ibidem - § 242 ust. 1 
22 Kowalski K. „Projektowanie bez barier - Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. 
23 Ibidem. 
24 § 242 ust. 3.rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
25 Kowalski K. „Projektowanie bez barier - Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. 
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(skuterze inwalidzkim) mogła zaparkować wózek obok ławki, nie przeszkadzając innym 
użytkownikom przestrzeni26. 

 
 

 

Dobra praktyka: 

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

 

2.11. Komunikacja pionowa budynku 

 
1. Schody 

Szerokość biegu 
 

 szerokość użytkowa schodów zewnętrznych do budynku powinna wynosić co 
najmniej 120 cm, przy czym nie może być mniejsza niż szerokość użytkowa 
biegu schodowego w budynku, przyjęta zgodnie z wymaganiami określonymi 
w tabeli poniżej; 

 
 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 budynku27; 
 

 szerokość spoczników schodów stałych w budynku wynosi min. 150 cm. 
 

Tabela: Minimalna szerokość biegu (mierzona między poręczami)28 

                                                           
26 Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska, ,,Standardy dostępności dla miasta Gdyni”, 2016. 

 
27 § 68 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).  
28 Ibidem, - § 68 ust. 1. 

 

 

RODZAJ BUDYNKU 
MINIMALNA  

SZEROKOŚĆ 

Jednorodzinne 

Zabudowa zagrodowa 
80 cm 

Mieszkalne wielorodzinne 

Zamieszkania zbiorowego 

Użyteczności publicznej (oprócz budynków opieki zdrowotnej) 

Produkcyjne 

Magazynowo-składowe 

Usługowe (w których zatrudnia się powyżej 10 osób) 

120 cm 

Przedszkola i żłobki 120 cm 

Opieki zdrowotnej 140 cm 

Garaże wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) 

Usługowe, (w których zatrudnia się poniżej 10 osób) 
90 cm 

Schody do piwnic, pomieszczeń technicznych i poddaszy 

nieużytkowych. W budynkach inwentarskich dojścia do 

poddaszy służących przechowywaniu pasz słomiastych 

80 cm 

 



17 

 

Uwaga: 

 W budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego 

oraz budynkach produkcyjnych szerokość użytkową biegów oraz szerokość użytkową 

spoczników w klatkach schodowych, stanowiących drogę ewakuacyjną, należy obliczać 

proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, 

na której przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 60 cm 

szerokości na 100 osób, lecz nie mniej niż określono w powyższej tabeli,  

 Zaleca się powiększenie szerokości biegu schodowego, wyliczonej na podstawie 

powyższych wymagań, o 25 - 40 cm (szerokość złożonej platformy) aby umożliwić 

w przyszłości montaż platformy przyschodowej. 

 
 
2.  Stopnie  

 
Wysokość stopni29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Ibidem. § 68 ust. 1. 
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Wytyczne: 

 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 schodów nie powinny być ażurowe i nie powinny posiadać wystających 
nosków30, 

 występ noska nie może być większy niż  2,5 cm, 

 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 

 
 
 
 

 
3. 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, 

 

 
 

Dobra praktyka: 

 Zaleca się stosowanie poręczy na wysokości 85-100 cm pierwszą poręcz oraz 
dodatkowo na wysokości 60-75 cm drugą poręcz, Na końcach poręczy należy montować 

                                                           
30 Nosek to część stopnia wysunięta nad podstopnicą i zwiększająca w ten sposób jego płaszczyznę. 

Rys. Proporcje wysokości stopni do ich głębokości zgodnie z warunkami technicznymi 

 

 

RODZAJ BUDYNKU 
MAKSYMALNA 

WYSOKOŚĆ 

Jednorodzinne 

Zabudowa zagrodowa 

Mieszkania dwupoziomowe 

19 cm 

Mieszkalne wielorodzinne,zamieszkania zbiorowego 

Użyteczności publicznej (oprócz budynków opieki zdrowotnej) 

Produkcyjne, magazynowo-składowe 

Usługowe (w których zatrudnia się powyżej 10 osób) 

17,5 cm 

Przedszkola i żłobki 15 cm 

Budynki opieki zdrowotnej 15 cm 

Garaże wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) 

Budynki usługowe, (w których zatrudnia się poniżej 10 osób) 
19 cm 

Schody do piwnic pomieszczeń technicznych i poddaszy 

nieużytkowych. W budynkach inwentarskich dojścia do 

poddaszy służących przechowywaniu pasz słomiastych 

20 cm 
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oznaczenia dotykowe (pismo wypukłe lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a, 
które są dodatkową informacją dla osób niewidomych.  

 

 Jeżeli informacja jest wykonana alfabetem Braille’a powinna być krótka i zawierać 
podstawowe informacje o punkcie orientacji, np. numerze peronu lub kierunku do 
wyjścia. Każdorazowo odbiór oznaczeń wykonanych w Braille’u powinien dokonać 
specjalista w zakresie tyflografiki – zalecenie wynika z faktu, że częstym błędem 
popełnianym przez wykonawców jest montaż napisów „do góry nogami”, szczególnie gdy 
napisy są wykonane wyłącznie w alfabecie Braille’a31 

 

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

 Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 
nie może być większy niż 12 cm, 
 

 Poręcze przy schodach zewnętrznych przed ich początkiem i za końcem należy 
przedłużyć o 30 cm oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie, 
 

 Poręcze przy schodach są oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 5 
cm32,  
 

 Część chwytna poręczy ma średnicę w zakresie 3,5 - 4,5 cm33, 
 

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

 Należy zapewnić ciągłość prowadzenia poręczy na schodach wielobiegowych. 
Dopuszcza się przerwanie ciągłości poręczy w przypadku spoczników o długości 
większej niż 3 m, 
 

 Poręcze są w kolorze kontrastującym z tłem ściany oraz biegną nieprzerwanie przez cały 
ciąg schodów, 
 

 Linia poręczy wiernie odzwierciedla bieg schodów34. 
 

 
4. Oznaczenia 

 
1. W budynkach użyteczności publicznej schody są oznaczone na dwa sposoby: 

 wizualnie – kontrastowo oznaczone krawędzie stopni, 

 poprzez zmianę faktury, odcienia lub barwy, 
 

2. W odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w dół należy ułożyć 
fakturę ostrzegawczą o szerokości minimum 60-80 cm w zależności od użytego formatu 
płyt fakturowych (na całej szerokości schodów), 

                                                           
31 Wysocki M., Załuski D., „Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z 

niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania” - ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa, 2017 
32 I§ 298 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
33  Kowalski K. „Projektowanie bez barier - Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. 
34 Polski Związek Niewidomych, Instytut Tyflologiczny, “Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób 

niewidomych i słabowidzących – zalecenia i przepisy”, Warszawa, 2016. 
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3. W odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia w górę należy zastosować 

fakturę uwagi o szerokości 90-120 cm35 
 

4. Powierzchnie spoczników pochylni powinny mieć wykończenie wyróżniające je 
odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej 
i kończącej bieg pochylni36, 

 
5. Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów są oznakowane pasem 

kontrastowym o szerokości minimum 5 cm (zalecane 10 cm) zarówno na stopnicy jak 
i podstopnicy, aby były widoczne przy wchodzeniu, jak i schodzeniu po schodach, 
 

6. Kontrast barwny C37 oznaczeń montowanych na krawędziach nie jest mniejszy niż 70%, 
 

7. Należy zachować bezpieczną skrajnię ruchu pieszych i gdy bieg schodowy jest 
nadwieszony nad ciągiem pieszym, przestrzeń pod schodami o wysokości mniejszej niż 
220 cm powinna być obudowana lub oznaczona w taki sposób, aby osoba z dysfunkcją 
wzroku mogła je bezpiecznie ominąć. 

 
 

5. Schody ruchome 
 
1. Szerokość biegu schodów nie jest mniejsza niż 80 cm, 

 
2. Na górze i na dole schodów co najmniej dwa stopnie muszą się równać w poziomie, 
 
3. Wszystkie stopnie należy oznaczyć przy pomocy kontrastowego pasa o szerokości 5 cm 

umieszczonego w poprzek biegu, 
 
4. Pasek należy umieścić w sposób widoczny zarówno podczas wjeżdżania, jak 

i zjeżdżania schodami38, 
 
5. Krawędź powierzchni stałej przed schodami należy oznakować kontrastowym pasem 

o szerokości 8-10 cm wzdłuż całej krawędzi, 
 
6. Jeżeli przed schodami nie ma metalowego podestu, to przed częścią ruchomą, 

w odległości 50 cm należy umieścić pas ostrzegawczy połączony z odpowiednim pasem 
prowadzącym, 

 
7. W przypadku schodów o zmiennym kierunku poruszania się, musi pojawić się co 

10 sekund komunikat głosowy informujący o kierunku ruchu schodów, np. „ruch schodów 
w górę”, „ruch schodów w dół”39. 

 

 

                                                           
35 Polski Związek Niewidomych, Instytut Tyflologiczny, “Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób 

niewidomych i słabowidzących – zalecenia i przepisy”, Warszawa 2016 oraz Wysocki M., Załuski D., „Ekspertyza w zakresie 

dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania” - 

ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa, 2017. 
36 § 306 ust. 2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
37 Por. rozdział 2.8. System fakturowych oznaczeń nawierzchniowych – FON. 
38 Kowalski K. „Projektowanie bez barier - Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.  
39 Polski Związek Niewidomych, Instytut Tyflologiczny, “Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób 

niewidomych i słabowidzących – zalecenia i przepisy”, Warszawa, 2016. 
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6. Pochylnie 

 
1. Pochylnie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością mają szerokość płaszczyzny 

ruchu minimum 120 cm40, 
 
2. Pochylnie o długości ponad 9 m są podzielone na krótsze odcinki, przy zastosowaniu 

spoczników o długości co najmniej 140 cm41, 
 

3. Szerokość spocznika nie jest mniejsza niż szerokość biegu pochylni, 
 
4. Jeżeli na spoczniku następuje zmiana kierunku należy zapewnić na nim powierzchnię 

manewrową o minimalnych wymiarach 150x150 cm42, 
 
5. Długość poziomej płaszczyzny na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co 

najmniej 150 cm, poza polem otwierania drzwi43, 
 
6. Pochylnia powinna zawierać krawężniki o wysokości od 7 cm44 do 10 cm, w celu 

uniknięcia niekontrolowanego zjazdu wózka. Nie ma potrzeby projektowania krawężnika, 
jeżeli dana krawędź pochylni biegnie wzdłuż ściany. 

 

 

Dobra praktyka:  

 Zaleca się projektowanie szerszych pochylni niż wymagane przepisami prawa, 
umożliwiających swobodne wyminięcie się użytkowników o ograniczonej mobilności 
(patrz rozdz. dotyczący Użytkowników oraz Ciągów komunikacyjnych – korytarze), 

 

 W dużych obiektach użyteczności publicznej (np. wielkopowierzchniowych budynkach 
handlowych) zaleca się stosowanie większych spoczników o wymiarach 210x210 cm,  
tak aby zapewnić odpowiednią powierzchnię manewrową dla jak najszerszej grupy 
użytkowników np. korzystających ze skuterów elektrycznych45. 

 
 
Nachylenie 
 
Poniżej zestawienie tabelaryczne maksymalnych nachyleń w stosunku do różnicy wysokości 
wymaganych przepisami prawa46. 
 
 

RÓŻNICA WYSOKOŚCI 
MAKSYMALNE NACHYLENIE 

WEWNĄTRZ LUB POD 
ZADASZENIEM 

MAKSYMALNE NACHYLENIE 
NA 

ZEWNĄTRZ 

DO 15 CM 15 % 15 % 

                                                           
40 § 71 ust. 1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
41  Ibidem - § 70 . 
42 Kowalski K. „Projektowanie bez barier - Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. 
43 § 71 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
44 Ibidem - § 71 ust. 1. 
45 Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska, ,,Standardy dostępności dla miasta Gdyni”, 2016. 
46 § 70 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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RÓŻNICA WYSOKOŚCI 
MAKSYMALNE NACHYLENIE 

WEWNĄTRZ LUB POD 
ZADASZENIEM 

MAKSYMALNE NACHYLENIE 
NA 

ZEWNĄTRZ 

D0 50 CM 10 % 8 % 

POWYŻEJ 50 CM 8 % 6 % 

 
 
 

Dobra praktyka:  

 Zaleca się projektowanie pochylni o najmniejszym możliwym do zastosowania 
nachyleniu.  

 

 
Poręcze 

 
1. Po obu stronach pochylni są zainstalowane poręcze na wysokości 75 i 90 cm, 

 
2. Odstęp między poręczami musi mieścić się w granicach od 100 cm do 110 cm, 
 
3. Poręcze przy pochylniach należy przedłużyć o 30 cm na ich początku, końcu 

oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie47, 
 
4. Poręcze przy pochylniach są równoległe do nawierzchni48, 
 
5. Część chwytna poręczy ma mieć średnicę 3,5-4,5 cm49, 
 
6. Część chwytna poręczy jest oddalona od ściany o co najmniej 5 cm50. 

 

 

Oznaczenia 

 
1. W odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w dół należy ułożyć 

fakturę ostrzegawczą o szerokości minimum 60-80 cm w zależności od użytego formatu 
płyt fakturowych, 
 

2. W odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia w górę należy zastosować 
fakturę uwagi o  szerokości 90-120 cm51 , 

 
 

                                                           
47 Ibidem - § 298 ust. 5. 
48 Kowalski K. „Projektowanie bez barier - Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. 
49 Ibidem. 
50 § 298 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
51 Polski Związek Niewidomych, Instytut Tyflologiczny, “Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób 

niewidomych i słabowidzących – zalecenia i przepisy”, Warszawa 2016 oraz Wysocki M., Załuski D., „Ekspertyza w zakresie 

dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania” - 

ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa, 2017. 
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3. Powierzchnie spoczników pochylni powinny mieć wykończenie wyróżniające je 
odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej 
i kończącej bieg pochylni52. 

 

 

Dobra praktyka:  

 Zaleca się stosowanie na końcach poręczy oznaczenie dotykowe w alfabecie Braill’a i/lub 
pismo wypukłe. 

 

 

7. Dźwigi osobowe 

Przestrzeń manewrowa przed dźwigiem osobowym 

 
1. Odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną 

przegrodą powinna wynosić co najmniej: 
– dla dźwigów osobowych – 1,6 m; 
– dla dźwigów szpitalnych i towarowych – 3 m53, 

 
2. Drzwi dźwigu osobowego oraz ich obramowanie powinny być oznakowane w sposób 

kontrastowy w stosunku do otoczenia. Na drodze dojścia do dźwigu należy zastosować 
system nawierzchniowych oznaczeń fakturowych prowadzący do panelu 
przywoławczego54. 

 

Dobra praktyka: 
 

 Obok drzwi dźwigu osobowego (najlepiej po obu stronach) powinna być zamieszczona 
czytelna informacja z numerem kondygnacji. Numer ten powinien być czytelny również 
poprzez dotyk dzięki wypukłym cyfrom o wysokości co najmniej 4 cm lub/i opisane 
alfabetem Braille’a w łatwym do lokalizacji przez niewidomych miejscu, najlepiej po obu 
stronach ościeżnicy dźwigu55, 

 W miarę możliwości, użyta technologia powinna umożliwić osobie niepełnosprawnej 
samodzielną obsługę dźwigu osobowego. W razie braku takiej możliwości, dostęp do 
usługi powinien być prosty oraz nie wymagać wcześniejszego zgłoszenia. 

Wymiary kabiny oraz jej wyposażenie 

 
1. Kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób z niepełnosprawnością ma szerokość co 

najmniej 110 cm i długość 140 cm, 
 
2. Po obu stronach kabiny znajdują się ciągłe poręcze, a ich górna część znajduje się na 

wysokości 90 cm56, 

                                                           
52 § 306 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
53 Ibidem - § 195. 
54 Wysocki M., Załuski D., „Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z 

niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania” - ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa, 

2017. 
55 Ibidem. 
56 § 193 ust. 2a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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3. Drzwi do kabiny mają szerokość 90 cm (zalecana 100 cm ze względu na osoby 

z wózkami bliźniaczymi), 
 

4. Drzwi dźwigu otwierają się i zamykają automatycznie, 
 
5. System jest oparty na czujnikach (np. podczerwień) zatrzymujących zamykanie drzwi 

jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą, 
 
6. Na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych należy umieścić lustro, umożliwiające osobie 

poruszającej się na wózku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się 
żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę, 

 
7. Stosowanie lustra nie jest konieczne, jeżeli wymiary kabiny są większe niż 150x150 cm57, 

 
 
 

Dobra praktyka: 

 Zaleca się wyposażenie dźwigu osobowego w składane siedzenie na wysokości 50 cm 
od poziomu podłogi, o szerokości 40-50 cm i długości 30-40cm.  

 

 Kabina, jak i szyb, powinny być przeszklone, co jest korzystne dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi (klaustrofobia), gdyż niwelują poczucie zamknięcia. 

 

Zewnętrzny panel sterujący 

 
1. Zewnętrzny panel sterujący należy umieścić na wysokości 80-120 cm od posadzki58, 

 
2. Sygnalizacja przyjazdu dźwigu osobowego: 

 przy każdych drzwiach do dźwigu należy umieścić sygnalizację świetlną 
i dźwiękową informującą, który dźwig osobowy przyjechał oraz w którą zmierza 
stronę,  

 pojedynczy sygnał dźwiękowy powinien oznaczać wjazd do góry, podwójny zjazd 
na dół,  

 wskazana jest również informacja słowna „w górę” i „na dół”, 
 
3. Nie należy stosować paneli dotykowych. 
 

Wewnętrzny panel sterujący 

 
1. Panel sterowniczy w kabinie jest zamontowany na wysokości 80-120 cm nad podłogą 

i w odległości 50 cm od naroża kabiny59, 
 

2. Panel sterujący w kabinie jest umieszczony po prawej stronie w przypadku drzwi 
otwierających się centralnie, a w przypadku otwieranych na bok – po stronie, w którą 
zamykają się drzwi, 

                                                           
57 Kowalski K. „Projektowanie bez barier - Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. 
58 § 193 ust. 2a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
59  Ibidem - § 193 ust. 2a. 
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3. W przypadku panelu numerycznego przyciski wyboru przystanków znajdują się nad 

przyciskiem alarmowym, 
 
4. Przyciski pojedyncze są ustawione w jednym rzędzie, pionowo lub poziomo (zalecane), 

odpowiednio: od dołu do góry przy układzie pionowym i od lewej w układzie poziomym,  
 
5. W przypadku większej ilości przycisków rozmieszczenie ich powinno być mijankowe dla 

lepszego rozpoznania kolejności pięter (PN-EN 81-70: 2005 „Przepisy bezpieczeństwa 
dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów 
osobowych i towarowych – Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób 
niepełnosprawnych”)60, 

 

6. Wewnętrzny panel sterujący jest wyposażony w dodatkowe oznakowanie dla osób 

niewidomych i niedowidzących (wypukłe opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w 

alfabecie Braille’a) oraz informację głosową, 

7. Przycisk kondygnacji „zero” jest dodatkowo wyróżniony. 
 
 

2.12. Platformy pionowe i ukośne 

 
 
Uwaga: 
Nie zaleca się stosowania urządzeń takich jak podnośniki przyschodowe i platformy 
pionowego i ukośnego podnoszenia. 
 
Platformy mogą być stosowane zamiast pochylni lub dźwigów tylko w wyjątkowych 
sytuacjach, m.in.: 
 

 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, 

 
Zalecana wysokość podnoszenia: 

 bez szybu i wewnątrz budynku – do 3 m, 

 z szybem – do 12 m, 
 
Minimalne wymiary platformy powinny wynosić dla: 

 podnośnika pionowego – min. 90x120 cm, 

 podnośnika schodowego – min. 80x100 cm61, 
 
Udźwig podnośnika nie powinien być mniejszy niż 250 kg. Zaleca się natomiast stosowanie 
podnośników o udźwigu min. 300 kg62, 

                                                           
60 Wysocki M., Załuski D., „Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z 

niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania” - ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa, 

2017. 
61 Kowalski K. „Projektowanie bez barier - Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. 
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Jeżeli przy wejściu została zamontowana platforma, powinna ona umożliwiać samodzielne 
wejście, obsługę i zejście osobie z niepełnosprawnością. Jednocześnie należy zapewnić 
możliwość wezwania pracownika obiektu, gdy użytkownik nie będzie umiał obsłużyć 
urządzenia63. 
 

2.13. Bezpieczeństwo pożarowe 

 
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.  

(Dz. U. z 2017 r, poz. 736, z późn. zm.), właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, 

obiektu lub terenu jest zobowiązany m. in. do: 

 zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie 
bezpieczeństwo i możliwości ewakuacji (art. 4 ust. 1 pkt 4), 

 zaznajomienia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (art. 4, ust. 1 pkt 6), 

 ustalenia sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski 
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia (art. 4 ust. 1 pkt 7). 

 
2. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej: 

 zastosowanie na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach obiektów 
przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego DSO (VES – Voice  Evacuation System) emitującego sygnały 
głosowe informujące o kierunku ewakuacji lub o położeniu  najbliższych wyjść 
ewakuacyjnych, 

 wyposażenie holu windowego w intercom pożarowy z przekierowaniem do 
pomieszczenia ochrony (security room), 

 zastosowanie znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych 
wewnętrznie, 

 zastosowanie na drogach ewakuacyjnych awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego, 

 zastosowanie w systemach sygnalizacji pożarowej sygnalizatorów świetlnych 
i akustycznych, 

 zastosowanie żółtej, czyli o największym kontraście względem otoczenia, barwy 
drzwi ewakuacyjnych, 

 zastosowanie dodatkowej oprawy oświetleniowej stale pracującej nad wyjściami 
ewakuacyjnymi. 

 
3. Osobom z niepełnosprawnością wzroku należy zapewnić dostęp do informacji 

o kierunkach ewakuacji; w przypadku osób z dysfunkcjami słuchu – informacji 

o zagrożeniu i rozpoczęciu ewakuacji np. poprzez nadawanie informacji na monitorach 

wielkoformatowych. 

4. Informacja dotykowa o kierunkach ewakuacji w postaci piktogramów dotykowych 

powinna być montowana w łatwo dostępnych miejscach (na poręczach lub narożnikach 

ścian). 

                                                                                                                                                                                     
62  Ibidem. 
63  Ibidem. 
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5. Droga ewakuacji powinna być wolna od przeszkód i pozwalać osobie z ograniczeniami 

mobilności i percepcji na samodzielną ewakuację z budynku. Jeżeli nie jest to technicznie 

możliwe, należy tym osobom zagwarantować możliwość schronienia w specjalnych 

pomieszczeniach lub w miejscach oczekiwania na ewakuację zlokalizowanych w obrębie 

ewakuacyjnych klatek schodowych na czas potrzebny do przybycia ekip ratowniczych. 

6. Miejsca oczekiwania na ewakuację powinny być odpowiednio zabezpieczone, 

o zwiększonej ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażone w środki ochrony 

przeciwpożarowej i komunikacji z ekipami ratowniczymi. 

7. Gdy w obiekcie nie ma specjalnych dźwigów osobowych do ewakuacji w czasie pożaru 

należy bezwzględnie zaprojektować pomieszczenia schronienia na wypadek pożaru.  

8. Pomieszczenia schronienia należy lokalizować w pobliżu dróg ewakuacyjnych jako 

wydzieloną część klatek ewakuacyjnych lub jako niezależne pomieszczenia 

o podwyższonej ochronie przeciwpożarowej w bliskiej odległości od drogi ewakuacji. 

 

Dobra praktyka: 
Miejsce oczekiwania osób z niepełnosprawnościami na ewakuację z obiektu 

 zaleca się lokalizować na klatkach schodowych. Miejsce oczekiwania nie może 
ograniczać szerokości drogi ewakuacji, 

 powinno być wyposażone w urządzenia komunikacji, pozwalające na dwukierunkową 
łączność ze służbami odpowiedzialnymi za ewakuację, 

 powinno być wyposażone w środki gaśnicze, koce ochronne i specjalne siedzisko 
do ewakuacji osób o ograniczonych możliwościach ruchowych64. 

 

2.14. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne 

 

1. Miska ustępowa 

 
Przestrzeń wokół miski ustępowej jest zaprojektowana w sposób uwzględniający różne 

sposoby (zależne od przyzwyczajenia lub schorzenia) przesiadania się z wózka na miskę 

ustępową, 

Rodzaje transferu z wózka inwalidzkiego na miskę ustępową65:  

 transfer przedni lub transfer przedni z obrotem – wymaga dużej siły ramion. 

Może być niewykonalny dla dużej części użytkowników66, 

 transfer diagonalny, 

 transfer boczny. 

                                                           
64  Wysocki M., Załuski D., „Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych  

z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania” - ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa, 

2017. 
65 Kowalski K. „Projektowanie bez barier - Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. 
66  Ibidem. 
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Obok miski ustępowej jest zapewniona przestrzeń wolna od przeszkód o szerokości  

min. 90 cm (zalecana z obydwu stron), 

Górna krawędź deski znajduje się na wysokości 42-48 cm, 

Oś miski ustępowej jest nie bliżej niż 45 cm od ściany67, 

Deska klozetowa jest jednolita, bez wycięć, stabilna. 

2. Poręcze: 

 montowane w odległości ok. 40 cm od osi muszli (do osi poręczy) oraz na wysokości 

70-85 cm (górna krawędź poręczy),  

 długości 75-90 cm (podnoszone z obu stron muszli), 

 w przypadku możliwości tylko jednostronnego przesiadania się, dopuszcza się 

montowanie  jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na stałe – 

po przeciwnej stronie  względem miejsca odstawczego, na wysokości 70-85 cm 

od posadzki, długości min. 80 cm,  mocowane 20-30 cm68 od ściany za miską 

ustępową. 

3. Spłuczka: 

 uruchamianie spłuczki odbywa się automatycznie lub ręcznie, nie może być 

to spłuczka obsługiwana za pomocą nogi, 

 przycisk spłuczki znajduje się z boku miski ustępowej na wysokości 

nieprzekraczającej 80-110 cm, 

4. Podajnik papieru toaletowego znajduje się na wysokości 60-70 cm od posadzki, w okolicy 

przedniej krawędzi miski ustępowej. 

 
5. Umywalka: 

Wysokość umywalki: 

 górna krawędź na wysokości 75-85 cm od posadzki, 

 dolna krawędź nie niżej niż 60-70 cm od posadzki69, . 

Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 90x150cm, z czego nie więcej 

niż 40 cm tej przestrzeni może znajdować się pod umywalką70. 

                                                           
67 Wysocki M., Załuski D., „Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z 

niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania” - ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa, 

2017. 
68 Kowalski K. „Projektowanie bez barier - Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. 
69  Ibidem. 
70  Ibidem. 
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6. Baterie: 

 są uruchamiane dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem 

lub automatycznie, 

 nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków. 

7. Lustro jest zamontowane w taki sposób, że jego dolna krawędź znajduje się nie wyżej niż 

100 cm od poziomu posadzki, 

8. Dozownik mydła, suszarka/ręczniki są zlokalizowane jak najbliżej umywalki na wysokości 

80-110 cm od poziomu posadzki. 

9. Poręcze: 

 montowane po obu stronach umywalki na wysokości 90-100 cm, w odległości 

nie mniejszej niż 5 cm pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką. 

 

2.15. Toalety 

 
W odniesieniu do toalet powinny zostać spełnione wymagania zawarte w rozdziałach 
dotyczących Miski ustępowej oraz Umywalki. 
 
1. Przestrzeń manewrowa: 

 obszar manewrowy o minimalnych wymiarach 150x150 cm71, 

 wszystkie odpływy wody z poziomu posadzki oraz kratki podłogowe znajdują się  

poza przestrzenią manewrową wózka. 

2. Urządzenia alarmowe: 

 toalety są wyposażone w przycisk lub linkę wzywania pomocy znajdującą się 

na maksymalnej wysokości 40 cm od poziomu posadzki - linka/przycisk powinny 

aktywować alarm w pomieszczeniu obsługi, 

3. Powierzchnie ścian i podłóg: 

 zabrania się stosowania powierzchni połyskliwych, powodujących zjawisko olśnienia, 

 ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane; jeśli jest to niemożliwe, wymagane jest 

stosowanie listew przypodłogowych lub cokołów w kontrastowym kolorze. 

4. Podłogi i posadzki w toaletach są wykonane z materiałów antypoślizgowych, 

5. Włączniki światła znajdują się na wysokości 80-110 cm od poziomu posadzki. 

 

                                                           
71  § 86 ust 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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2.16. Okna 

 

1. Otwierane za pomocą jednej ręki dzięki klamce w postaci dźwigni, na wysokości 85-

120 cm nad poziomem podłogi, 

2. Parapety okienne w budynkach mieszkalnych umieszczone na wysokości nie wyższej 

niż 85 cm nad poziomem podłogi. 

 

2.17. Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne72 

 
1. Włączniki światła, czytniki kart dostępu oraz istotne gniazda znajdują się w miejscach, do 

których może dotrzeć osoba poruszająca się na wózku, 

2. Kontakty, włączniki i inne mechanizmy kontrolne należy umieszczać na wysokości  

80-110 cm, natomiast gniazda na wysokości 40-100 cm73.. Zasada ta nie dotyczy 

specjalnego wyposażenia, które zgodnie z przepisami musi znajdować się na innych 

wysokościach oraz elementów instalacji elektrycznej i systemów komunikacji używanych 

wyłącznie do celów technicznych, 

3. Gniazda i kontakty są obsługiwane jedną ręką i nie wymagają ruchu obrotowego 

nadgarstkiem, mocnego chwytania i ściskania. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
72 Kowalski K. „Projektowanie bez barier - Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. 
73 Ibidem 
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Standard architektoniczny w obiektach zabytkowych 
 

Rozdział 1. Dostępność obiektów zabytkowych 

 

Każda przestrzeń zabytkowa jest strukturą unikatową i wymaga opracowania indywidualnych 

rozwiązań architektonicznych i infrastrukturalnych dostosowującą ją do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami a ocena możliwości zastosowania poszczególnych rozwiązań 

należy każdorazowo do wojewódzkiego konserwatora zabytków. 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. 

Wskazane w niniejszym standardzie rozwiązania architektoniczne w zakresie dostępności, 

przyczyniają się do zapewnienia równego dostępu do obiektów kulturalnych dla osób  

z niepełnosprawnościami. Zaproponowane rozwiązania uwzględniają tylko elementy  

o charakterze standardowym. Wynikają one w szczególności z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz z Polskich Norm. 

W odniesieniu do specyficznych uwarunkowań obiektów zabytkowych wytyczne i standardy 

zastosowane w obiektach niezabytkowych nie będą co do zasady wiele różnić się w 

odniesieniu do materii zabytkowej. Dochodzi natomiast kwestia wskazania wartości zabytku i 

możliwości ingerencji w materię zabytkową na potrzeby dostosowania jej do wymogów osób 

z niepełnosprawnościami, przy jednoczesnym zachowaniu tej wartości dla kolejnych 

pokoleń. Chodzi o kwestię konserwatorską, tzn. jak daleko można naruszyć materię aby 

spełnić normy i standardy bez utraty autentyczności zabytku.  

Tym samym, każda przestrzeń zabytkowa wymaga opracowania indywidualnych 

rozwiązań architektonicznych i infrastrukturalnych dostosowującą ją do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. 

W przypadku działań mających na celu poprawę dostępności instytucji kultury, ochrona 

zabytków powinna dokonywać się z wyważeniem obu interesów społecznych. Istota 

problemu sprowadza się bowiem do zapewnienia równowagi pomiędzy dobrem społecznym, 

jakim jest zachowanie istniejących wartości zabytkowych budynku, a koniecznością 

eliminowania barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Oba interesy 

społeczne są prawnie równorzędne i to na organie prowadzącym postępowanie 

każdorazowo będzie ciążył obowiązek wywarzenia tej kwestii - w zależności od 

zachowanych wartości zabytkowych danego obiektu oraz od zaproponowanych rozwiązań 

projektowych. Nie każde zaproponowane działanie będzie mogło być zastosowane w takim 

samym stopniu i na takich samych zasadach, jak dla obiektów niezabytkowych. Trzeba 

bowiem mieć na względzie, że budynki historyczne z reguły nie spełniają obecnych norm i 
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wymagań prawa budowlanego, a tym samym posiadają ograniczone wymiary 

poszczególnych części obiektu.  

Ocena, czy zaproponowany sposób lepszej adaptacji danego budynku zabytkowego 

dla potrzeb użytkowych - zgodnej ze słuszną ideą wspierania osób  

z niepełnosprawnościami - należeć będzie każdorazowo do oceny wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. 

Niekiedy ze względu na zastosowanie historycznych rozwiązań architektonicznych, jeżeli 

stanowią o wartości danego obiektu zabytkowego, może okazać się, że dostępność może 

być zapewniona jedynie do głównych przestrzeni obiektu. Niemniej jednak każdy 

wnioskodawca powinien dążyć do zapewnienia pełnej dostępności do całej przestrzeni 

obiektu, w której prowadzona jest działalność kulturalna. 

W części wymagania dla budynków niezabytkowych i zabytkowych pokrywają się. 

Przedstawiony poniżej zbiór wymagań określa minimalne rozwiązania standardowe, jakie 

trzeba spełnić, aby uznać przestrzeń za dostępną. Jak zostało powyżej podkreślone, ich 

realizacja w budynkach zabytkowych musi opierać się na współpracy środowiska osób 

z niepełnosprawnościami z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zabytków. 

 

 

Rozdział 2. Dojście do budynku i otoczenie 

 

1. Dojście do budynku musi być wolne od przeszkód – progów, podjazdów, schodów itp.; 

2. Drogi prowadzące do budynku muszą zapewniać bezpieczeństwo użytkownikom 

w każdych warunkach atmosferycznych; 

3. Niedozwolone jest stosowanie nawierzchni sypkich, ażurowych na drogach 

przeznaczonych dla ruchu pieszego74; 

4. Budynek musi być wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną; 

5. Obszar dojścia do budynku i otoczenie budynku muszą być dobrze oświetlone (natężenie 

min. 30lx, współczynnik odwzorowania barw Ra >80); 

6. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami należy zawsze lokalizować 

możliwie najbliżej głównego, dostępnego wejścia do budynku. Miejsca parkingowe 

muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi z Polsce przepisami. Z miejsca 

parkingowego należy zapewnić bezpieczny i wolny od przeszkód dostęp do głównego, 

dostępnego wejścia do budynku. Nawierzchnia parkingów musi być utwardzona. 

Niedozwolone jest stosowanie nawierzchni sypki, ażurowych lub o nierównomiernej 

powierzchni (np. z kostki kamiennej). 

                                                           
74 W przypadku nawierzchni sypkich (np. żwiru płukanego) i ażurowych o szczególnej wartości historycznej należy w drodze 

konsultacji ze specjalistami dostępności wypracować rozwiązanie kompromisowe, np. wyznaczenie jednej drogi/ścieżki dostępu 

dla osób poruszających się na wózkach. 
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Rozdział 3. Obszar wejścia 

 

1. Jeśli wejście do budynku wymaga pokonania różnicy wysokości, należy zastosować 

windę, platformę pionową, platformę przyschodową lub ewentualnie schodołaz.  

 

Uwaga: 

 Stosowane często rozkładane rampy, pomosty i szyny dla osób poruszających się na 

wózkach spełnią swoją rolę wyłącznie wtedy, gdy ich nachylenie nie jest większe niż 6% . 

Oznacza to maksymalne przewyższenie 6 cm na każdy metr długości pomostu/rampy 

mierzony w poziomie;  

 

 

 

2. Wejście do budynku musi być pozbawione progów i pochyłości; 

3. Stosowanie podjazdów w wejściu jest dopuszczalne, o ile do budynku/pomieszczenia 

prowadzą drzwi otwierane automatycznie lub drzwi pozostają stale otwarte w godzinach 

pracy instytucji, nachylenie podjazdu nie może przekraczać 6%, a przed i za podjazdem 

musi być pozioma przestrzeń manewrowa o wymiarach minimum 120 cm x 120 cm; 
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4. Wycieraczki przed i za wejściem do budynku muszą być układane tak, by ich 

powierzchnia była na jednym poziomie z chodnikiem/posadzką; 

 

 

5. Stosowanie wycieraczek układanych na posadzce jest dopuszczalne, o ile wycieraczka 

wyposażona jest w pochyłe krawędzie umożliwiające wjazd kołem, a jej wysokość nie 

przekracza 1 cm; 

 



35 

 

 

 

6. Przed drzwiami rozwieranymi musi być zapewniona wystarczająca, pozbawiona nachyleń 

przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózkach – minimum 120 cm x 

120 cm 

 

Rozdział 4. Drzwi wejściowe i wewnętrzne 

 

1. Duże i ciężkie drzwi skrzydłowe, których otwarcie wymaga dużego wysiłku fizycznego 

należy wyposażyć w siłowniki wspomagające otwieranie; 

2. Szerokość światła drzwi nie może być mniejsza niż 90 cm75; 

3. Zapewniony jest wystarczający kontrast barwny pomiędzy kolorem drzwi 

wewnętrznych (lub ram drzwi) i kolorem ścian; 

4. Szklane drzwi (zewnętrzne i wewnętrzne) muszą być oznaczone kontrastowym 

elementem -minimalnie w formie żółtego pasa szerokości ok 20 cm naklejonego na 

całej szerokości skrzydła drzwi na wysokości ok 160 cm;  

 

Rozdział 5. Domofony  

 

Jeśli przed wejściem do budynku zainstalowany jest domofon musi on spełniać następujące 

wymagania: 

1. Wysokość montażu panelu nie więcej niż 120 cm, przy czym jeśli panel domofonu ma 

być pochylony maksymalna wysokość montażu wynosi 100 cm; 

2. Potwierdzenie dźwiękowe i wizualne wybranego przycisku; 

                                                           
75 Spełnienie tego wymogu może oznaczać konieczność naruszenia tkanki zabytku (poszerzenie drzwi). Decyzja 

powinna opierać się na konsultacjach osób odpowiedzialnych za ochronę zabytków ze środowiskiem osób 

z niepełnosprawnościami. 
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3. Świetlne i dźwiękowe potwierdzenie otwierania zamka; 

4. Zaleca się by przyciski wyraźnie odróżniały się kolorystycznie (kontrastowo) od 

panelu na którym są umieszczone; 

5. Niedozwolone są panele dotykowe lub z tzw. klawiaturą optyczną; 

6. Oznaczenia Braille’a należy umieszczać przy lub na przyciskach. 
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Rozdział 6. Windy i platformy  

 

Kabina dźwigu 

1. Szerokość wejścia do windy (światło otworu) minimum 90 cm; 

2. Minimalna przestrzeń manewrowa wewnątrz windy (pomiędzy poręczami) 100 cm x 

120 cm (zalecana 150 cm x 150 cm); 

3. Na wszystkich ścianach windy należy montować poręcze na wysokości ok. 90 cm; 
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4. Maksymalna tolerancja dla precyzji zatrzymania windy wynosi 2 mm; 

5. Winda musi być wyposażona w komunikat głosowy i wizualny potwierdzający 

dojechanie na określone piętro; 

6. Winda musi być wyposażona w czujniki ruchu zabezpieczające przed uderzeniem 

drzwiami osób wchodzących i wychodzących. 
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Panel sterowania w kabinie 

Panel musi być zaprojektowany w sposób przewidywalny i konsekwentny (jeśli w budynku 

jest kilka dźwigów, to we wszystkich należy instalować jednakowe pod względem układu 

przycisków panele sterowania). 

1. Najniżej umieszczony przycisk na panelu nie może być na wysokości mniejszej niż 80 

cm, zaś najwyżej umieszczony przycisk nie może być wyżej niż 120 cm od poziomu 

podłogi kabiny; 

2. Panel sterowania powinien być umieszczony na jednej ze ścian bocznych (względem 

wejścia) windy, w odległości nie mniejszej niż 50 cm od krawędzi ściany (narożników 

windy); 

3. Przyciski powinny się wyraźnie kolorystycznie odróżniać od panelu/ścian kabiny; 

4. Przyciski muszą być oznaczony alfabetem Braille’a i mieć wypukłe numery pięter76; 

5. Przycisk parteru musi być dodatkowo wyróżniony spośród pozostałych przycisków; 

6. Przycisk wybrany musi być podświetlony; 

7. Wybór piętra musi być dodatkowo potwierdzony na wyświetlaczu umieszczonym 

bezpośrednio przy panelu sterowania; 

8. Średnica/szerokość przycisków nie powinna być mniejsza niż 20 mm; 

9. Panel sterowania musi być wyposażony w przycisk alarmowy ze świetlnym 

potwierdzeniem naciśnięcia. System alarmowy windy powinien umożliwiać 

bezpośrednie połączenie z obsługą techniczną dźwigu; 

10. Niedozwolone jest instalowanie w kabinach wind dotykowych paneli sterowania – 

poprzez dotykowe panele sterowania należy rozumieć wszelkie urządzenia, w których 

wybór dokonywany jest przez dotknięcie palcem (ekrany, wyświetlacze, szklane płytki 

itp.). 

 

 

 

 

                                                           
76 Oznaczenia Braille’a a także cyfry wypukłe lepiej umieszczać obok przycisku a nie na nim samym. Dzięki temu można 

uniknąć przypadkowych naciśnięć. 
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Rozdział 7. Strefa oczekiwania na windę 

1. Należy zapewnić wystarczającą przestrzeń manewrową przed drzwiami windy 

(kwadrat o boku 150 cm); 

2. Przed drzwiami windy należy umieścić urządzenia informujące wizualnie i głosowo 

o przyjeździe i kierunku jazdy windy; 

3. Przed drzwiami windy (powyżej przycisków przywoływania) należy umieścić 

oznaczenie piętra w postaci cyfry kontrastującej z kolorem ściany; 

4. Jeżeli drzwi windy nie są kontrastowe względem ścian obrys drzwi windy należy 

oznaczyć kolorem kontrastowym względem koloru ściany/drzwi windy (optymalnie 

kolorem żółtym); 

5. Przyciski wzywające windę należy umieścić na wysokości pomiędzy 80 cm a 120 cm, 

konsekwentnie z tej samej strony wejścia do windy (zalecana jest strona prawa); 

6. Panel sterowania powinien odróżniać się kolorystycznie od ściany (można stosować 

np. żółte obramowanie panelu); 
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7. Przyciski panelu należy oznaczyć pismem Braille’a i oznaczeniami wypukłymi 

(niedozwolone jest stosowanie dotykowych paneli przywoływania windy). 

 

 

 

  

 

Rozdział 8. Platformy pionowe i schodowe 

1. Platformy są stosowane w miejscach, w których zastosowanie windy jest 

niemożliwe/niecelowe. Platformy jako urządzenia dedykowane osobom  

z niepełnosprawnościami spełniają wymagania dostępności. Należy zapewnić 

wystarczającą przestrzeń manewrową (150 cm x 150 cm) w miejscach, gdzie 

platforma rozpoczyna i kończy bieg. 
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Rozdział 9. Komunikacja pozioma wewnątrz budynku – korytarze 

 

1. Należy zapewnić pozbawione przeszkód poziomych i pionowych ciągi komunikacyjne 

w budynkach: 

2. Szerokość ciągów komunikacyjnych to minimum 150 cm; 

 

 

3. Dopuszczalne są miejscowe przewężenia szerokości ciągów komunikacyjnych do 90 

cm przy czym należy zapewnić miejsca umożliwiające swobodne 

manewrowanie/wymijanie co nie więcej niż 10 metrów; 
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4. Należy zapewnić wystarczającą przestrzeń manewrową przed drzwiami do 

pomieszczeń w budynku; 

5. Dywany, wykładziny dywanowe muszą być przymocowane do podłoża; 

6. Wszelkie ściany, przepierzenia, przegrody itp. elementy wykonane ze szkła w obrębie 

poruszania się osób należy oznaczyć tak by zminimalizować ryzyko przypadkowego 

zderzenia z takim elementem. Zwykle stosuje się żółte taśmy szerokości ok. 20 cm 

naklejone na powierzchnie szklane na wysokości ok. 160 cm.  

 

Rozdział 10. Schody  

1. Krawędź pierwszego i ostatniego stopnia w biegu są oznaczone kolorem 

kontrastowym (optymalnie żółtym); 

2. Schody muszą być wyposażone w poręcze. 

 

 

 

 

 



45 

 

Rozdział 11. Pochylnie  

Uwaga: 

 Wszelkie różnice poziomów w przestrzeni zewnętrznej i w budynkach stanowią 

potencjalne utrudnienia dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Instalacja ramp 

zewnętrznych może być wykonana w sposób nie naruszający wartości obiektu. Nie 

zaleca się instalacji ramp wewnątrz budynków.  

 

1. Nachylenie biegów pochylni nie może być większe niż 6%; 

2. Nachylenie 8% jest dopuszczalne wyłącznie dla pochylni jednobiegowych o długości 

biegu do 2 metrów; 

3. Spoczniki pochylni muszą umożliwiać bezpieczne i wygodne manewrowanie osobom 

poruszającym się na wózkach w tym na wózkach i skuterach elektrycznych; 

4. Minimalna szerokość biegu pochylni to 120 cm; 

5. Minimalna długość spocznika pochylni to 150 cm; 

6. Minimalne wymiary spocznika pochylni o łamanych biegach to 200 x 200 cm; 

7. Maksymalna długość pojedynczego biegu pochylini to 9 metrów; 

8. Przed i za pochylnią musi być zapewniona wystarczająca przestrzeń manewrowa 

umożliwiająca swobodne i bezpieczne najechanie na rampę (zalecana długość 150 

cm, szerokość zależna od szerokości ciągu pieszego), 

9. Nawierzchnia pochylni musi zapewniać bezpieczeństwo niezależnie od warunków 

atmosferycznych (można instalować systemy antyoblodzeniowe); 

10. Pochylnia o nachyleniu 5% i więcej musi być wyposażona w poręcze (dla pochylni 

o szerokości większej niż 2,2 metra można zaplanować montaż dodatkowej, 

środkowej poręczy); 

11. Pochylnia o nachyleniu poniżej 5% nie musi być wyposażona w poręcze; 

12. Pochylnia musi zapewniać zabezpieczenie przed przypadkowym 

wypadnięciem/zjechaniem z rampy; 
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Rozdział 12. Poręcze i balustrady  

(nie dotyczy poręczy i balustrad stanowiących element wyposażenia zabytkowego). 

Uwaga: 

 Zaleca się stosowanie poręczy i balustrad jako elementu zwiększającego 

bezpieczeństwo zwiedzających. Poręcze i balustrady można wykonać i instalować w 

sposób nie naruszający tkanki i wartości obiektów zabytkowych. 

 

1. Zalecana średnica poręczy to 40–50 mm; 

2. Zaleca się by poręcz była dwururowa o wysokości rur ok. 75 cm i 90 cm; 

3. Zalecany przekrój poręczy to koło lub elipsa; 

4. Poręcze instalowane blisko ścian muszą być od nich odsunięte na minimum 50 mm; 

5. Zaleca się by elementy montażowe umieszczane były pod poręczami w celu 

zapewnienia wygodnego chwytu na całej długości; 

6. Poręcze muszą być pozbawione ostrych zakończeń; 

7. Poręcze powinny być wysunięte na odległość minimum 30 cm przed pierwszym  

i ostatnim stopniem (jeżeli wysunięcie wychodzi na ciąg pieszy/korytarz poręcz należy 

oznaczyć kolorem żółtym i zainstalować zgodnie z rysunkiem); 

8. Balustrady można stosować jako dodatkowe elementy. Balustrady powinny być 

wyposażone w dolną poprzeczkę umieszczoną na wysokości około 15 cm od 

powierzchni podłoża. 

 

Rozdział 13. Toalety, pomieszczenia sanitarne 

 

1. Należy zapewnić dostęp do toalet przystosowanych dla osób poruszających się na 

wózkach. 

 

Dobra praktyka: 

 Zaleca się by minimum jedna toaleta była oddzielnym pomieszczeniem przeznaczonym 

do korzystania przez osoby obu płci, nawet jeśli w toaletach zbiorowych przewidziano 

dostępne kabiny i umywalki. Z oddzielnych toalet mogą korzystać osoby z 

niepełnosprawnościami korzystające z pomocy asystenta/asystentki. 
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2. Do toalety prowadzi dostępne wejście – szerokość minimalna 90 cm; 

3. Powierzchnia manewrowa przed miską ustępową wynosi przynajmniej 150 cm x 150 

cm; 

4. Po lewej i po prawej stronie miski ustępowej znajdują się uchwyty. Przynajmniej jeden 

z nich jest składany; 

5. Powierzchnia do przesiadania się obok muszli toaletowej po lewej lub prawej stronie 

wynosi przynajmniej 80 cm x 70 cm; 

6. Wysokość muszli toaletowej mieści się w przedziale między 46 cm – 52 cm; 

7. Przycisk spłukiwania jest umieszczony na wysokości nie większej nić 120 cm; 

 

 

 

8. Minimum jeden pisuar w toalecie zbiorowej wyposażony jest w boczne uchwyty; 
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9. Przestrzeń wjazdu pod umywalkę wynosi minimum 75 cm szerokości i 30 cm 

głębokości; 

10. Lustro nad umywalką jest pochylone tak by osoba poruszająca się na wózku również 

mogła z niego korzystać; 

11. Baterie kranowe, pojemniki z mydłem, pojemniki z ręcznikami papierowymi, suszarki 

powinny być w zasięgu rąk osób poruszających się wózkach. Urządzenia te muszą 

umożliwiać obsługę jedną ręką bez potrzeby ściskania i skręcania ich elementów. 

Optymalnie baterie i pojemniki na mydło są uruchamiane fotokomórką; 
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Rozdział 14. Obsługa klienta 

 

1. Recepcje, kontuary, okienka obsługi klienta a także gabloty wystawiennicze muszą 

umożliwiać obsługę osób poruszających się na wózkach (wysokość blatu 70 – 80 cm, 

miejsce na podjechanie wózkiem minimum 75 cm szerokości i 30 cm głębokości); 

 

  

 

2. Recepcje, kontuary, okienka obsługi klienta, sale wykładowe, sale koncertowe itp. 

należy wyposażać w pętle indukcyjne. Miejsca wyposażone w pętle należy 

odpowiednio oznaczyć; 

 

 

 

 

 

3. Przestrzeń, w której zlokalizowany jest punkt obsługi musi być równomiernie 

oświetlona. Nie należy umieszczać źródeł światła za plecami osób pracujących w 

recepcjach/punktach obsługi klienta; 
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4. Personel obsługujący klientów musi być przeszkolony z zakresu obsługi osób z 

różnymi niepełnosprawnościami. 

 

 

Dobra praktyka: 

 punkty obsługi klienta winny dysponować możliwością obsługi w języku migowym. 

Zalecane jest stosowanie tłumacza online. Informacja o tłumaczeniu powinna być 

uwidoczniona za pomocą standardowego piktogramu Możliwe są inne rozwiązania 

alternatywne dostosowane do potrzeb danej instytucji. Zalecane byłoby dodatkowe 

zapewnienie tłumaczenia na język migowy przynajmniej najważniejszych informacji 

o instytucji i jej działalności, które byłyby umieszczone w stronie www. 

 

Rozdział 15. Nawigacja 

 

1. W celu zapewnienia samodzielnego poruszania się po budynku/przestrzeni osobom 

niewidomym i słabowidzącym zaleca się stosowanie następujących rozwiązań: 

 kontrastowy względem koloru podłogi pas stanowiący jej integralną część; 

 kontrastowy względem koloru ścian element umieszczony na wysokości 

wzroku lub na wysokości montażu poręczy przyściennych; 
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Rozdział 16. Informacja 

 

1. Bardzo ważnym elementem systemu nawigacji jest widoczna i czytelna informacja.  

Dobra praktyka: 

 W elementach/systemach informacji zaleca się stosowanie czcionek bezszeryfowych. 

Optymalnym rozwiązaniem są czarne czcionki na białym tle. Dobrą praktyką jest również 

stosowanie elementów informacyjnych o podwyższonym kontraście, tj. żółte napisy na 

czarnym tle.  

 Dla określenia wielkości czcionek można posłużyć się poniższym wykresem. 

 

 

 

 

2. System informacji musi składać się z informacji prezentowanych alfabetem łacińskim, 

alfabetem Braille’a i w języku migowym. Dobrą praktyką jest uzupełnienie systemu 

informacji o elementy dotykowe (wypukłe plany pomieszczeń, budynków i obiektów). 

3. Do systemu informacji należy również włączyć stronę internetową instytucji. Strony 

www muszą być zgodne ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA. 
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Rozdział 17. Bezpieczeństwo 

 

Systemy alarmowe informujące o konieczności opuszczenia budynku/obiektu muszą być 

wyposażone w system powiadamiania dźwiękowego i wizualnego. Lampy ostrzegawcze 

uruchamiane wraz z systemem akustycznym należy umieszczać w miejscach widocznych. 

Drogi ewakuacji muszą umożliwiać samodzielne opuszczenie budynku/obiektu osobom 

poruszającym się na wózkach. 

 

 

Rozdział 18. Przykłady dobrych praktyk w obszarze dostępności w obiektach 

zabytkowych 

 

Muzeum Narodowe w Krakowie – Sukiennice 

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych wprowadzono różne zmiany w zakresie 

dostępności: 

– zlikwidowano progi w wejściach do sal i na taras, 

– zorganizowano szatnię dla osób poruszających się na wózkach, 

– wewnątrz muzeum zainstalowano nowoczesny dźwig osobowy, spełniający wymagania 

określone w niniejszym opracowaniu. Aby zainstalować dźwig, konieczne było usunięcie 

części poręczy. 

 



53 

 

Winda wewnętrzna w Sukiennicach (źródło: http://mnk.pl/fotogalerie/sukiennice-

udogodnienia-dla-osob-niepelnosprawnych) [dostęp: 01.10.2016] 

 

Winda wewnętrzna w Sukiennicach (źródło: http://ewit.pl/graphics/2014-02-17_14-

40_e3c2b70e75b86971b768623934a8fe2d.jpg) [dostęp: 01.10.2016] 

http://mnk.pl/fotogalerie/sukiennice-udogodnienia-dla-osob-niepelnosprawnych
http://mnk.pl/fotogalerie/sukiennice-udogodnienia-dla-osob-niepelnosprawnych
http://ewit.pl/graphics/2014-02-17_14-40_e3c2b70e75b86971b768623934a8fe2d.jpg
http://ewit.pl/graphics/2014-02-17_14-40_e3c2b70e75b86971b768623934a8fe2d.jpg
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Muzeum Narodowe w Krakowie – Europeum 

– w budynku zainstalowano windę dostępną dla osób poruszających się na wózkach i 

niewidomych (zdjęcie 5,6), 

– w przestrzeni zwiedzania zainstalowano sygnalizacyjne elementy TGSI77 w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących.  

 

Winda dostępna dla osób z niepełnosprawnościami (źródło: 

http://mnk.pl/fotogalerie/europeum-udogodnienia-dla-osob-niepelnosprawnych) [dostęp: 

01.10.2016] 

                                                           
77 System TGSI (ang. Tactile Ground Surface Indicators) to rodzaj identyfikacji miejsc i korytarzy poruszania się, składający się 

z kombinacji faktur, które są możliwe do wykrycia przez osoby z dysfunkcjami wzroku. Zadaniem systemu informacji fakturowej 
jest zwiększenie orientacji przestrzennej oraz kierowanie osoby z ograniczeniami percepcji wzrokowej do bezpiecznych miejsc 
pokonywania przeszkód. 

http://mnk.pl/fotogalerie/europeum-udogodnienia-dla-osob-niepelnosprawnych
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Winda wewnętrzna  
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Muzeum Architektury we Wrocławiu 

W ramach prowadzonego remontu zainstalowano windę dostępną dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz platformę przyschodową dla osób poruszających się na 

wózkach. 

 

Winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (źródło: 

http://www.wroclaw.pl/koniec-remontu-muzeum-architektury-zdjecia) 

http://www.wroclaw.pl/koniec-remontu-muzeum-architektury-zdjecia
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Platforma przyschodowa w Muzeum Architektury we Wrocławiu (źródło: 

http://lifts4u.pl/platforma-przyschodowa-omega 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lifts4u.pl/platforma-przyschodowa-omega







