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WY MA GA NIA TECH NICZ NO-BU DOW LA NE 
dla za kła dów pra cy chro nio nej, za kła dów ak tyw no ści 
za wo do wej i in nych, w któ rych mo gą prze by wać 
oso by nie pełno spraw ne

Budynki, w których zatrudniani są niepełnosprawni, a także ich otocze-
nie, tj.: ciągi komunikacyjne piesze, parkingi i miejsca postojowe, powinny 
spełniać warunki zawarte w przepisach techniczno–budowlanych określo-
nych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakimi powin-
ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na sposób i zakres funkcjonalno-
-przestrzennego dostosowania budynków, ich wyposażenia oraz otoczenia 
do potrzeb osób niepełnosprawnych istotny wpływ ma rodzaj i stopień nie-
pełnosprawności tych osób. Największych udogodnień i przystosowań typu 
budowlanego wymagają osoby niepełnosprawne ruchowo, głównie z dysfunk-
cją kończyn dolnych – szczególnie osoby poruszające się na wózkach inwa-
lidzkich, jak również osoby z dysfunkcją narządu wzroku. Spełnianie ich po-
trzeb oraz wymagań zaspokajają w dużej mierze oczekiwania osób o innych 
rodzajach niepełnosprawności i wpływa na podwyższenie standardu wnętrz 
przeznaczonych również dla ludzi zdrowych.

Poniżej prezentujemy warunki z tego zakresu, jakie powinny być spełnio-
ne, zgodnie ze wspomnianymi przepisami.

Ogro dze nia

l Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. 
Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budyn-
kach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom nie-
pełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

l Szerokość furtki powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na dro-
dze pożarowej szerokość tę regulują przepisy odrębne dotyczące ochro-
ny przeciwpożarowej.
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Miejsca postojowe dla samochodów osobowych

l Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej 
przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodów 
użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowi-
ska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Liczbę stanowisk postojowych i sposób urządzenia parkingów należy do-
stosować do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają 
osoby niepełnosprawne.

Dla parkingów przy zakładach pracy chronionej liczbę odpowiednio przysto-
sowanych i oznakowanych stanowisk postojowych ustala się proporcjonalnie 
do liczby pracowników i liczby osób korzystających z tego parkingu. Przyjmu-
je się średnio, że ok. 10% stanowisk, nie mniej jednak niż 2, powinno być prze-
znaczonych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

l Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają 
wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń 
do okien innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.

l Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych użytkowanych przez 
osoby niepełnosprawne powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej: sze-
rokość 3,6 m i długość 5 m. W przypadku usytuowania wzdłuż jezdni, stano-
wiska postojowe dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby nie-
pełnosprawne powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej: szerokość 3,6 m 
i długość 6 m. 

Ga ra że dla sa mo cho dów oso bo wych

Stanowiska postojowe w garażu, przeznaczone dla samochodów, z których 
korzystają osoby niepełnosprawne, powinny mieć zapewniony dojazd na wóz-
ku inwalidzkim z drogi manewrowej do drzwi samochodu co najmniej z jednej 
strony, o szerokości nie mniejszej niż 1,2 m.

Stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby nie-
pełnosprawne, należy sytuować na poziomie terenu lub na kondygnacjach 
dostępnych dla tych osób z pochylni, odpowiadającej warunkom określonym 
w przepisach dotyczących pochylni i schodów. W garażu wielopoziomowym lub 
stanowiącym kondygnację w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz bu-
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dynku użyteczności publicznej należy zainstalować urządzenia dźwigowe lub 
inne urządzenia podnośne umożliwiające transport pionowy osobom niepeł-
nosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich na inne kondygnacje, 
które wymagają dostępności dla tych osób.

Doj ścia i do jaz dy

l Do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbio-
rowego i użyteczności publicznej*, powinny być doprowadzone od dojść i do-
jazdów utwardzone drogi o szerokości min. 1,5 m, przy czym co najmniej jedno 
dojście powinno zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do całego bu-
dynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać. Wymaganie 
dostępności osób niepełnosprawnych nie dotyczy budynków na terenach za-
mkniętych, z wyjątkiem budynków użyteczności publicznej. 

Wymiary płaszczyzny podestu przy wejściu do budynku powinny umożliwiać 
swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim i zależą od rodzaju oraz kierunku 
otwierania skrzydeł drzwiowych. W związku z tym, w zależności od rodzaju drzwi 
i przyjętego rozwiązania, należy zapewnić przestrzeń o wymiarach co najmniej  
1,5 x 1,5 m albo 1,5 x 2 m.

W przypadku stosowania przed wejściem lub w przedsionku wycieraczek per-
forowanych – kształt i wielkość otworów powinny zapewniać bezpieczny prze-
jazd wózkiem inwalidzkim i przejście osób posługujących się kulami i laskami.

Umieszczenie odbojów, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych 
urządzeń wystających ponad poziom płaszczyzny dojścia w szerokości drzwi 
wejściowych do budynku jest zabronione.

Wpusty kanalizacyjne, pokrywy urządzeń sieci uzbrojenia terenu i instala-
cji podziemnych oraz inne osłony otworów, usytuowane na trasie przejścia lub 
przejazdu, powinny znajdować się w płaszczyźnie chodnika lub jezdni.

Wpusty kanalizacyjne oraz ażurowe osłony otworów w płaszczyźnie chodni-
ka lub przejścia przez jezdnię powinny mieć odstępy między prętami lub śred-
nice otworów nie większe niż 20 mm.

*  Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby admini-
stracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, 
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastrono-
mii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów 
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny bu-
dynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje 
się także budynek biurowy lub socjalny.



6

Wy ma ga nia ogól ne dla bu dyn ków i po miesz czeń

l Wysunięte elementy budynku, takie jak: wystawy sklepowe, gabloty re-
klamowe, a także obudowy urządzeń technicznych nie mogą być wysunięte 
poza płaszczyznę ściany zewnętrznej budynku o więcej niż 0,5 m – przy za-
chowaniu użytkowej szerokości chodnika nie mniejszej niż 2 m oraz zapewnie-
niu bezpieczeństwa ruchu dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

l Skrzydła drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne osłony, w po-
zycji otwartej lub zamkniętej, nie mogą zawężać szerokości użytkowej chod-
nika usytuowanego bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej budynku, w której 
się znajdują, jak również zawężać szerokości użytkowej zewnętrznych scho-
dów i pochylni.

l W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i użyteczności pu-
blicznej, wyposażonym w dźwigi, należy zapewnić osobom niepełnospraw-
nym dojazd z poziomu terenu i dostęp na wszystkie użytkowe kondygnacje.

W przypadku wbudowywania lub przybudowywania szybu dźwigowego do 
istniejącego budynku dopuszcza się usytuowanie drzwi przystankowych na 
poziomie spocznika międzypiętrowego, jeżeli  zostanie zapewniony dostęp do 
kondygnacji użytkowej osobom niepełnosprawnym.

l W niskim budynku zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, 
niewymagającym wyposażenia w dźwigi, należy zainstalować urządzenia tech-
niczne, zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z po-
mieszczeniami użytkowymi, z których będą korzystać. 

Wej ścia do bu dyn ków, drzwi

l Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary po-
mieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu. Drzwi 
wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych powin-
ny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. 
W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szero-
kość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m. Wysokość progów 
w drzwiach nie może przekraczać 20 mm.

W wejściach do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych 
mogą być zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem 
usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowa-
nych do ruchu osób niepełnosprawnych, oraz spełnienia wymagań dotyczą-
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cych drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na dro-
dze ewakuacyjnej.

W budynku użyteczności publicznej drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem drzwi do 
pomieszczeń technicznych i gospodarczych, powinny mieć co najmniej szero-
kość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy. Drzwi nie powinny mieć progów.

Drzwi otwierające się systemem tradycyjnym powinny mieć klamkę umiesz-
czoną na wysokości 0,85 – 1,1 m od poziomu podłogi. Zamiast klamek, stwarza-
jących możliwość zaczepienia ubraniem, bezpieczniej jest stosować uchwyty, 
które należy umieszczać tak, aby oś pozioma uchwytu znajdowała się nie wy-
żej niż 1 m i nie niżej niż 0,9 m od poziomu podłogi (rys. 1).

Skrzydła drzwiowe wykonane z przezroczystych tafli powinny być ozna-
kowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpie-
czeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia. Przezroczyste ściany działo-
we, znajdujące się w pomieszczeniach pracy, w pobliżu takich pomieszczeń lub 
wzdłuż przejść – muszą być jednoznacznie oznakowane oraz wykonane z ma-
teriału odpornego na rozbicie lub tak osłonięte, aby niemożliwe było zetknięcie 
się pracownika ze ścianą lub jego zranienie w razie rozbicia tej ściany. Oznako-
wanie drzwi to – na przykład – wprowadzenie odmiennego, silnie kontrastujące-
go koloru lub faktury obramowania drzwi w stosunku do tła, albo zastosowanie 
odmiennego koloru płaszczyzny skrzydeł drzwiowych w stosunku do ściany.

Kon struk cja okien

Skrzydła okien, świetliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do 
przewietrzania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, należy wyposa-
żyć w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości 
otwarcia z poziomu podłogi lub pomostu przez osoby niepełnosprawne, jeżeli 
nie przewiduje się korzystania z pomocy innych współużytkowników.

Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby nie-
pełnosprawne powinny mieć urządzenia przeznaczone do ich otwierania, usy-
tuowane nie wyżej niż 1,2 m nad poziomem podłogi.

Grzej ni ki

W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt osób niepełnospraw-
nych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochra-
niające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. 
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Nawierzchnia, zmiana poziomu podłogi 

l Nawierzchnia dojść do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych i we-
wnętrznych, ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszcze-
niach przeznaczonych na pobyt ludzi, a także posadzki w garażu, powinna 
być wykonana z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu.

l W budynku użyteczności publicznej pomieszczenia ogólnodostępne 
ze zróżnicowanym poziomem podłóg powinny być przystosowane do ruchu 
osób niepełnosprawnych. 

l W budynku użyteczności publicznej, produkcyjnym i magazynowym, 
w miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi, należy zastoso-
wać rozwiązania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujące tę różnicę.

Po chyl nie i scho dy

l Maksymalne nachylenie pochylni do ruchu pieszego i dla osób niepeł-
nosprawnych, poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego, gdy po-
chylnia jest usytuowana na zewnątrz budynku bez przykrycia i przy jej wy-
sokości do 0,15 m – nie może przekraczać 15%, przy wysokości pochylni do 
0,5 m – 8%, przy wysokości pochylni ponad 0,5 m – 6%. Gdy pochylnia jest 
usytuowana wewnątrz budynku lub pod dachem maksymalne jej nachyle-
nie, przy wysokości do 0,15 m nie może przekraczać 15%, przy wysokości 
do 0,5 m – 10%, a przy wysokości ponad 0,5 m – 8%.

Pochylnie do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych, mające dłu-
gość ponad 9 m, powinny być podzielone na krótsze odcinki, przy zastoso-
waniu spoczników o długości co najmniej 1,4 m (rys. 2, 3, 4, 5, 6).

l Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć sze-
rokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m 
i obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 m i 0,9 m od płasz-
czyzny ruchu, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w grani-
cach od 1 m do 1,1 m.

Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni 
powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Powierzchnia spocznika przy pochylni 
dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich po-
winna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła 
drzwi wejściowych do budynku.

Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed początkiem 
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i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewnia-
jący bezpieczne użytkowanie.

Nawierzchnia dojść do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych i we-
wnętrznych, ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg powinna być wy-
konana z materiałów nie powodujących niebezpiecznego poślizgu.

Krawędzie stopni schodów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 
i użyteczności publicznej powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z ko-
lorem posadzki.

W budynku użyteczności publicznej, produkcyjnym i magazynowym, po-
wierzchnie spoczników schodów i pochylni powinny mieć wykończenie wyróż-
niające je odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od kra-
wędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów lub pochylni.

l Schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości prze-
kraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpie-
czenia od strony przestrzeni otwartej.

l Wymienione schody zewnętrzne i wewnętrzne, w budynku użyteczności 
publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne, umożliwiające 
lewo- i prawostronne ich użytkowanie. Przy szerokości biegu schodów więk-
szej niż 4 m należy zastosować dodatkową balustradę pośrednią.

l Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do 
których są mocowane, co najmniej 0,05 m.

Po miesz cze nia hi gie nicz no- sa ni tar ne

W budynku użyteczności publicznej i zakładu pracy należy urządzić ustę-
py ogólnodostępne. Ustępy powinny mieć wejścia z dróg komunikacji ogólnej.

W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co 
najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych po-
winno być przystosowane dla tych osób przez:

l zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m,
l stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi 

bez progów,
l zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski 

ustępowej i umywalki, a także jednego natrysku, jeżeli ze względu na przezna-
czenie przewiduje się w budynku takie urządzenia, 

l zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń 
higieniczno-sanitarnych.
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Dopuszcza się stosowanie dla osób niepełnosprawnych pojedynczego 
ustępu bez przedsionka oddzielającego go od komunikacji ogólnej (rys. 7-13). 
W ustępach należy stosować drzwi do kabin ustępowych przystosowanych 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych otwierane na zewnątrz, o szerokości co 
najmniej 0,9 m.

Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie może 
być większa niż 50 m. 

Kabina natryskowa zamknięta, z urządzeniami przystosowanymi do korzy-
stania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, 
powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 2,5 m2 i szerokość co najmniej 
1,5 m oraz być wyposażona w urządzenia wspomagające, umożliwiające ko-
rzystanie z kabiny zgodnie z przeznaczeniem (rys. 14-16). Bezpośrednio przy 
kabinach natryskowych powinna znajdować się kabina ustępowa.

Urządze nia dźwi go we

Co najmniej jeden z dźwigów służących komunikacji ogólnej w budynku 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a także w każdej wydzielo-
nej w pionie, odrębnej części (segmencie) takiego budynku, powinien być przy-
stosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych.

Kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna 
mieć szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, poręcze na wysokości 0,9 m 
oraz tablicę przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie 
mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób 
niewidomych i informacją głosową (rys. 17).

Dostęp do dźwigu powinien być zapewniony z każdej kondygnacji użytko-
wej. Nie dotyczy to kondygnacji nadbudowanej lub powstałej w wyniku ada-
ptacji strychu na cele użytkowe. 

Różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondy-
gnacji użytkowej, i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powin-
na być większa niż 20 mm.

Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a prze-
ciwległą ścianą lub inną przegrodą powinna wynosić co najmniej:

l dla dźwigów osobowych –  1,6 m,
l dla dźwigów towarowych małych –  1,8 m,
l dla dźwigów szpitalnych i towarowych –  3 m.
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Rys. 1. Elementy wykończenia i wyposażenia. Drzwi i uchwyty.
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Rys.2. Komunikacja pionowa. Pochylnie.
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Rys. 3. Komunikacja pionowa.Podnośniki schodowe. 
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Rys. 4. Komunikacja pionowa. Pomosty podnoszące.
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Rys. 5. Komunikacja pionowa. Schody i umieszczanie poręczy.
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Rys. 6. Komunikacja pionowa. Schody i umieszczanie poręczy.
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Rys. 7.  Wydzielona kabina dla osób niepełnosprawnych obojga płci (3) poza 
pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym ogólnodostępnym, wyposażona 
dodatkowo w uchwyty.
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Rys. 8.  Pomieszczenie higieniczno-sanitarne ogólnodostępne z wydzieloną kabiną dla 
osób niepełnosprawnych obojga płci:  

A) dostępne z przedsionka: 1 – zespół męski, 2 – zespół damski,  
3 – kabina dla osób niepełnosprawnych z dodatkowym wyposażeniem w uchwyty.

(A)
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B) dostępne bezpośrednio z korytarza: 1 – zespół męski, 2 – zespół damski, 3 – kabina 
dla osób niepełnosprawnych z dodatkowym wyposażeniem w uchwyty.

(B)
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Rys. 9.  Pomieszczenie higieniczno-sanitarne ogólnodostępne z wydzielonymi kabinami 
dla osób niepełnosprawnych w zespole męskim i damskim: 1 – zespół męski, 
2 – zespół damski,  3 – kabiny dla osób niepełnosprawnych z dodatkowym 
wyposażeniem w uchwyty.
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Rys. 10. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Uchwyty przy misce ustępowej.
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Rys. 11. Uchwyty przy misce ustępowej i sposoby jej podwyższania.
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Rys. 12. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Elementy wyposażenia: pisuary.
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Rys. 13.  Pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Elementy wyposażenia: natryski, 
umywalnie.
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Rys. 14.  Przykłady kabin natryskowych o zwiększonej powierzchni z aneksem 
natryskowym wyposażonym w uchwyty i siedzisko prysznicowe:  
A)  z wyprofilowanym spadkiem w posadzce,  

(A)
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B)  z zastosowaniem brodzika bezprogowego.

(B)
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Rys. 15.  Przykład rzutu kabiny natryskowej z wyprofilowanym w posadzce 
spadkiem kratki ściekowej oraz dodatkowym wyposażeniem w uchwyty 
i siedzisko prysznicowe.
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Rys. 16.  Przykład rzutu kabiny natryskowej z zastosowaniem bezpośredniego brodzika, 
uchwytów i siedziska prysznicowego.



30

��
�

��
��

��

���

��
�

Rys. 17.  Przykład fragmentu rzutu strefy wejścia do dźwigu i dźwig z określeniem 
minimalnych wymiarów.
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Bi blio gra fia

1.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).

2.   Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

3.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

4.   Rysunki po aktualizacji na podstawie opracowania Z. Pawłowskiej „Kry-
teria oceny zakładów pracy chronionej pod względem bhp”, CIOP 1999 r.  
oraz opracowania K. Jaranowskiej „Projektowanie zakładów pracy do-
stępnych dla osób z niesprawnościami”.
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NOTATKI



Egzemplarz bezpłatny
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