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WY MA GA NIA TECH NICZ NO–BU DOW LA NE 
dla za k³a dów pra cy chro nio nej, za k³a dów ak tyw no œci 

za wo do wej i in nych, w któ rych mo g¹ prze by waæ 
oso by nie pe³ no spraw ne

Bu dyn ki, w któ rych za trud nia ni są nie peł no spraw ni, a ta -
kże ich oto cze nie, tj.: cią gi ko mu ni ka cyj ne pie sze, par kin gi i miej -
sca po sto jo we, po win ny speł niać wa run ki okre ślo ne w prze pi -
sach tech nicz no–bu dow la nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690). Z pod -
stawo wych trzech grup nie peł no spraw no ści, czy li osób z dys funk -
cją wzro ku, słu chu i z dys funk cją ru chu, naj więk szych udo god nień 
ty pu bu dow la ne go wy ma ga się dla osób nie peł no spraw nych ru cho -
wo. Speł nia nie ich po trzeb oraz wy ma gań za spoka ja ją w du żej mie -
rze ocze ki wa nia osób o in nych ro dza jach nie peł no spraw no ści i wpły -
wa na pod wy ższe nie stan dar du wnętrz prze zna czo nych rów -
nież dla lu dzi zdro wych.

Po ni żej pre zen tu je my wa run ki z te go za kre su, ja kie po win -
ny być speł nio ne, zgod nie ze wspo mnia ny mi prze pi sa mi.

OGRO DZE NIA
� Bra my i furt ki w ogro dze niu nie mo gą otwie rać się na ze -

wnątrz dział ki. Furt ki w ogro dze niu przy bu dyn kach miesz kal nych
wie lo ro dzin nych i bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej nie mo gą
utrud niać do stę pu do nich oso bom nie peł no spraw nym po ru sza ją cym
się na wóz kach in wa lidz kich.

MIEJ SCA PO STO JO WE 
DLA SA MO CHO DÓW OSO BO WYCH

� Za go spo da ro wu jąc dział kę bu dow la ną, na le ży urzą dzić, sto -
sow nie do jej prze zna cze nia i spo so bu za bu do wy, miej sca po sto jo -
we dla sa mo cho dów użyt kow ni ków sta łych i prze by wa ją cych okre so -
wo, w tym rów nież miej sca po sto jo we dla sa mo cho dów, z któ rych ko -
rzy sta ją oso by nie peł no spraw ne.
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Licz bę i spo sób urzą dze nia miejsc po sto jo wych na le ży do sto so -
wać do wy ma gań usta lo nych w de cy zji o wa run kach za bu do wy i za -
go spo da ro wa nia te re nu, z uwzględ nie niem po trzeb nej licz by miejsc,
z któ rych ko rzy sta ją oso by nie peł no spraw ne.

Dla par kin gów przy za kła dach pra cy chro nio nej licz bę od po wied -
nio przy sto so wa nych i ozna ko wa nych sta no wisk po sto jo wych usta -
la się pro por cjo nal nie do licz by pra cow ni ków i licz by osób ko rzy sta ją -
cych z te go par kin gu. Przyj mu je się śred nio, że ok. 10% sta no -
wisk, nie mniej jed nak niż 2, po win no być prze zna czo nych dla sa mo -
cho dów, z któ rych ko rzy sta ją oso by nie peł no spraw ne.

� Miej sca po sto jo we dla sa mo cho dów, z któ rych ko rzy sta ją wy -
łącz nie oso by nie peł no spraw ne, mo gą być usy tu owa ne w od le gło -
ści nie mniej szej niż 5 m od okien bu dyn ku miesz kal ne go wie lo ro dzin -
ne go i za miesz ka nia zbio ro we go oraz zbli żo ne bez żad nych ogra ni -
czeń do in nych bu dyn ków. Miej sca te wy ma ga ją od po wied nie -
go ozna ko wa nia.

� Sta no wi ska po sto jo we dla sa mo cho dów oso bo wych po win ny
mieć co naj mniej sze ro kość 2,3 m i dłu gość 5 m, przy czym dla sa mo -
cho dów użyt ko wa nych przez oso by nie peł no spraw ne sze ro kość sta -
no wi ska po win na wy no sić co naj mniej 3,6 m i dłu gość 5 m, a w przy -
pad ku usy tu owa nia wzdłuż jezd ni – dłu gość co naj mniej 6 m i sze ro -
kość co naj mniej 3,6 m, z mo żli wo ścią jej ogra ni cze nia do 2,3 m
w przy pad ku za pew nie nia mo żli wo ści ko rzy sta nia z przy le ga ją ce go
doj ścia lub cią gu pie szo – jezd ne go.

GA RA ̄ E 
DLA SA MO CHO DÓW OSO BO WYCH

Sta no wi ska po sto jo we w ga ra żu, prze zna czo ne dla sa mo cho -
dów, z któ rych ko rzy sta ją oso by nie peł no spraw ne, po win ny mieć za -
pew nio ny do jazd na wóz ku in wa lidz kim z dro gi ma new ro -
wej do drzwi sa mo cho du co naj mniej z jed nej stro ny, o sze ro ko -
ści nie mniej szej niż 1,2 m.



5

Sta no wi ska po sto jo we dla sa mo cho dów, z któ rych ko rzy sta ją oso -
by nie peł no spraw ne, na le ży sy tu ować na po zio mie te re nu lub na kon -
dy gna cjach do stęp nych dla tych osób z po chyl ni, od po wia da ją cej wa -
run kom okre ślo nym w prze pi sach do ty czą cych po chyl ni i scho dów.
W ga ra żu wie lo po zio mo wym lub sta no wią cym kon dy gna cję w bu dyn -
ku miesz kal nym wie lo ro dzin nym oraz bu dyn ku uży tecz no ści pu blicz -
nej na le ży za in sta lo wać urzą dze nia dźwi go we lub in ne urzą dze nia
pod no śne umo żli wia ją ce trans port pio no wy oso bom nie peł no spraw -
nym po ru sza ją cym się na wóz kach in wa lidz kich na in ne kon dy gna cje,
któ re wy ma ga ją do stęp no ści dla tych osób.

DOJ ŒCIA I DO JAZ DY

� Do wejść do bu dyn ku miesz kal ne go wie lo ro dzin ne go, za -
miesz ka nia zbio ro we go i uży tecz no ści pu blicz nej po win ny być do pro -
wa dzo ne od dojść i do jaz dów utwar dzo ne dro gi o sze ro ko ści
min. 1,5 m. Przy czym co naj mniej jed no doj ście po win no za pew nić
oso bom nie peł no spraw nym do stęp do ca łe go bu dyn ku lub tych je go
czę ści, z któ rych oso by te mo gą ko rzy stać.

Wy mia ry płasz czy zny po de stu przy wej ściu do bu dyn ku po win -
ny umo żli wiać swo bod ne ma new ro wa nie wóz kiem in wa lidz kim i za le -
żą od ro dza ju oraz kie run ku otwie ra nia skrzy deł drzwio wych. W związ -
ku z tym, w za le żno ści od ro dza ju drzwi i przy ję te go roz wią za nia, 
na le ży za pew nić prze strzeń o wy mia rach co naj mniej 1,5 x 1,5 m 
al bo 1,5 x 2 m.

W przypadku stosowania przed wejściem lub w przedsionku
wycieraczek perforowanych – kształt i wielkość otworów powinny
zapewniać bezpieczny przejazd wózkiem inwalidzkim i przejście osób
posługujących się kulami i laskami.

Umiesz cze nie od bo jów, skro ba czek, wy cie ra czek do obu wia lub
po dob nych urzą dzeń wy sta ją cych po nad po ziom płasz czy zny doj ścia
w sze ro ko ści drzwi wej ścio wych do bu dyn ku jest za bro nio ne.



WY MA GA NIA OGÓL NE 
DLA BU DYN KÓW I PO MIESZ CZEÑ

� W bu dyn ku miesz kal nym, za miesz ka nia zbio ro we go i uży tecz -
no ści pu blicz nej, wy po sa żo nym w dźwi gi, na le ży za pew nić oso -
bom nie peł no spraw nym do jazd z po zio mu te re nu i do stęp na wszyst -
kie użyt ko we kon dy gna cje.

W przy pad ku wbu do wy wa nia lub przy bu do wy wa nia szy bu dźwi -
go we go do ist nie ją ce go bu dyn ku do pusz cza się usy tu owa nie drzwi
przy stan ko wych na po zio mie spo czni ka mię dzy pię tro we go, je że li 
zo sta nie za pew nio ny do stęp do kon dy gna cji użyt ko wej oso bom nie -
peł no spraw nym.

� W ni skim bu dyn ku za miesz ka nia zbio ro we go i uży tecz no -
ści pu blicz nej, nie wy ma ga ją cym wy po sa że nia w dźwi gi, na le ży za in -
sta lo wać urzą dze nia tech nicz ne, za pew nia ją ce oso bom nie peł no -
spraw nym do stęp na kon dy gna cje z po miesz cze nia mi użyt ko wy -
mi, z któ rych bę dą ko rzy stać. 

WEJ ŒCIA DO BU DYN KÓW

� Po ło że nie drzwi wej ścio wych do bu dyn ku oraz kształt i wy mia -
ry po miesz czeń wej ścio wych po win ny umoż li wiać do god ne wa run -
ki ru chu. Drzwi wej ścio we do bu dyn ku i ogól no do stęp nych po miesz -
czeń użyt ko wych po win ny mieć w świe tle oścież ni cy co naj mniej sze -
ro kość 0,9 m i wy so kość 2 m. W przy pad ku za sto so wa nia drzwi ze -
wnętrz nych dwu skrzy dło wych sze ro kość skrzy dła głów ne go nie mo -
że być mniej sza niż 0,9 m. Wy so kość pro gów w drzwiach nie mo -
że prze kra czać 20 mm.

W wej ściach do bu dyn ku i ogól no do stęp nych po miesz czeń użyt -
ko wych mo gą być za sto so wa ne drzwi ob ro to we lub wa ha dło we,
pod wa run kiem usy tu owa nia przy nich drzwi roz wie ra nych lub roz su -
wa nych, przy sto so wa nych do ru chu osób nie peł no spraw nych, oraz
speł nie nia wy ma gań do ty czą cych drzwi sta no wią cych wyj ście ewa ku -
acyj ne z po miesz cze nia oraz na dro dze ewa ku acyj nej.
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Drzwi otwierające się systemem tradycyjnym powinny mieć
klamkę umieszczoną na wysokości 0,85 – 1,1 m od poziomu podłogi.
Zamiast klamek, stwarzających możliwość zaczepienia ubraniem,
bezpieczniej jest stosować uchwyty, które należy umieszczać tak, aby
oś pozioma uchwytu znajdowała się nie wyżej niż 1 m i nie niżej 
niż 0,9 m od poziomu podłogi (rys. 1).

Skrzy dła drzwio we wy ko na ne z prze zro czy stych ta fli po win -
ny być ozna ko wa ne w spo sób wi docz ny i wy ko na ne z ma te ria łu za -
pew nia ją ce go bez pie czeń stwo użyt kow ni ków w przy pad ku stłu cze -
nia. Prze zro czy ste ścia ny dzia ło we, znaj du ją ce się w po miesz cze niach
pra cy, w po bli żu ta kich po miesz czeń lub wzdłuż przejść – mu szą być
jed no znacz nie ozna ko wa ne oraz wy ko na ne z ma te ria łu od por ne go
na roz bi cie lub tak osło nię te, aby nie mo żli we by ło ze tknię cie się pra -
cow ni ka ze ścia ną lub je go zra nie nie w ra zie roz bi cia tej ścia ny. Ozna -
ko wa nie drzwi to – na przy kład – wpro wa dze nie od mien ne go, sil -
nie kon tra stu ją ce go ko lo ru lub fak tu ry ob ra mo wa nia drzwi w sto sun -
ku do tła, al bo za sto so wa nie od mien ne go ko lo ru płasz czy zny skrzy -
deł drzwio wych w sto sun ku do ścia ny.

KON STRUK CJA OKIEN
Okna i świetliki, przeznaczone do wietrzenia pomieszczeń, należy

wyposażyć w urządzenia pozwalające na otwieranie ich w sposób
łatwy i bezpieczny z poziomu podłogi oraz ustawienie części
otwieranych w pożądanym położeniu.

Okna w po miesz cze niach prze wi dzia nych do ko rzy sta nia przez oso -
by nie peł no spraw ne po win ny mieć urzą dze nia prze zna czo ne do ich
otwie ra nia, usy tu owa ne nie wy żej niż 1,2 m nad po zio mem pod ło gi.

GRZEJ NI KI
W po miesz cze niu prze zna czo nym na zbio ro wy pobyt osób

nie peł no spraw nych na grzej ni kach cen tral ne go ogrze wa nia na le -
ży umiesz czać osło ny, ochra nia ją ce od bez po śred nie go kon tak tu z ele -
men tem grzej nym. 
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PO CHYL NIE I SCHO DY
� Mak sy mal ne na chy le nie po chyl ni do ru chu pie sze go i dla osób

nie peł no spraw nych, po ru sza ją cych się przy uży ciu wóz ka in wa lidz kie -
go, gdy po chyl nia jest usy tu owa na na ze wnątrz bu dyn ku bez przy kry -
cia i przy jej wy so ko ści do 0,15 m – nie mo że prze kra czać 15%,
przy wy so ko ści po chyl ni do 0,5 m – 8%, przy wy so ko ści po chyl ni po -
nad 0,5 m – 6%. Gdy po chyl nia jest usy tu owa na we wnątrz bu dyn ku
lub pod da chem mak sy mal ne jej na chy le nie, przy wy so ko ści do 0,15 m
nie mo że prze kra czać 15%, przy wy so ko ści do 0,5 m – 10%, a przy wy -
so ko ści po nad 0,5 m – 8%.

Po chyl nie do ru chu pie sze go i dla osób nie peł no spraw nych, ma ją -
ce dłu gość po nad 9 m, po win ny być po dzie lo ne na krót sze od cin -
ki, przy za sto so wa niu spo czni ków o dłu go ści co naj mniej 1,4 m (rys. 2,
3, 4, 5, 6).

� Po chyl nie prze zna czo ne dla osób nie peł no spraw nych po win -
ny mieć sze ro kość płasz czy zny ru chu 1,2 m, kra wę żni ki o wy so ko -
ści co naj mniej 0,07 m i obu stron ne po rę cze, umiesz czo ne na wy so ko -
ści 0,75 m i 0,9 m od płasz czy zny ru chu, przy czy m od stęp mię dzy ni -
mi po wi nien mie ścić się w gra ni cach od 1 m do 1,1 m.

Dłu gość po zio mej płasz czy zny ru chu na po cząt ku i na koń cu po -
chyl ni po win na wy no sić co naj mniej 1,5 m. Powierzchnia spocznika
przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się
na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej
1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych
do budynku.

Po rę cze przy scho dach ze wnętrz nych i po chyl niach, przed po cząt -
kiem i za koń cem, na le ży przed łu żyć o 0,3 m oraz za koń czyć w spo -
sób za pew nia ją cy bez piecz ne użyt ko wa nie.

Na wierzch nia dojść do bu dyn ków, scho dów i po chyl ni ze wnętrz -
nych i we wnętrz nych, cią gów ko mu ni ka cyj nych w bu dyn ku oraz pod -
łóg po win na być wy ko na na z ma te ria łów nie po wo du ją cych nie bez -
piecz ne go po śli zgu.
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Kra wę dzie stop ni scho dów w bu dyn kach miesz kal nych wie lo ro -
dzin nych i uży tecz no ści pu blicz nej po win ny wy ró żniać się ko lo rem
kon tra stu ją cym z ko lo rem po sadz ki.

� W bu dyn ku uży tecz no ści pu blicz nej po miesz cze nia ogól no do -
stęp ne ze zróż ni co wa nym po zio mem pod łóg po win ny być przy sto so -
wa ne do ru chu osób nie peł no spraw nych.

PO MIESZ CZE NIA 
HI GIE NICZ NO SA NI TAR NE

W bu dyn ku uży tecz no ści pu blicz nej i za kła du pra cy na le ży urzą dzić
ustę py ogól no do stęp ne.

W bu dyn ku, na kon dy gna cjach do stęp nych dla osób nie peł no -
spraw nych, co naj mniej jed no z ogól no do stęp nych po miesz czeń  
hi gie nicz no sa ni tar nych po win no być przy sto so wa ne dla tych osób
przez:

� za pew nie nie prze strze ni ma new ro wej o wy mia rach co naj -
mniej 1,5 x 1,5 m,

� sto so wa nie w tych po miesz cze niach i na tra sie do jaz -
du do nich drzwi bez pro gów,

� za in sta lo wa nie od po wied nio przy sto so wa nej, co naj mniej jed -
nej mi ski ustę po wej i umy wal ki, a ta kże jed ne go na try sku, 
je że li ze wzglę du na prze zna cze nie prze wi du je się w bu dyn -
ku ta kie urzą dze nia, 

� za in sta lo wa nie uchwy tów uła twia ją cych ko rzy sta nie z urzą -
dzeń hi gie nicz no sa ni tar nych.

Do pusz cza się sto so wa nie dla osób nie peł no spraw nych po je dyn -
cze go ustę pu bez przed sion ka od dzie la ją ce go go od ko mu ni ka -
cji ogól nej (rys. 7-13).

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

Ka bi na na try sko wa za mknię ta, z urzą dze nia mi przy sto so wa ny mi
do ko rzy sta nia przez oso by nie peł no spraw ne po ru sza ją ce się na wóz -
kach in wa lidz kich, po win na mieć po wierzch nię nie mniej szą niż 2,5 m

2
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i sze ro kość co naj mniej 1,5 m oraz być wy po sa żo na w urzą dze nia
wspo ma ga ją ce, umo żli wia ją ce ko rzy sta nie z ka bi ny zgod nie z prze -
zna cze niem (rys. 14-16).

URZ¥ DZE NIA DZWI GO WE
Co naj mniej je den z dźwi gów słu żą cych ko mu ni ka cji ogól -

nej w bu dyn ku z po miesz cze nia mi prze zna czo ny mi na po byt lu -
dzi, a ta kże w ka żdej wy dzie lo nej w pio nie, od ręb nej czę ści (seg men -
cie) ta kie go bu dyn ku, po wi nien być przy sto so wa ny do prze wo zu me -
bli, cho rych na no szach i osób nie peł no spraw nych.

Ka bi na dźwi gu oso bo we go do stęp na dla osób nie peł no spraw -
nych po win na mieć sze ro kość co naj mniej 1,1 m i dłu gość 1,4 m, po rę -
cze na wy so ko ści 0,9 m oraz ta bli cę przy zy wo wą na wy so ko ści
od 0,8 m do 1,2 m w od le gło ści nie mniej szej niż 0,5 m od na ro ża ka bi -
ny z do dat ko wym ozna ko wa niem dla osób nie wi do mych i in for ma cją
gło so wą (rys. 17).

Do stęp do dźwi gu po wi nien być za pew nio ny z ka żdej kon dy gna -
cji użyt ko wej. Nie do ty czy to kon dy gna cji nad bu do wa nej lub po wsta -
łej w wy ni ku ada pta cji stry chu na ce le użyt ko we. 

Od le głość po mię dzy za mknię ty mi drzwia mi przy stan ko wy -
mi dźwi gu a prze ciw le głą ścia ną lub in ną prze gro dą po win na wy no -
sić co naj mniej:

� dla dźwi gów oso bo wych –  1,6 m,

� dla dźwi gów to wa ro wych ma łych –  1,8 m,
� dla dźwi gów szpi tal nych i to wa ro wych –  3 m.

10
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Rys. 1. Elementy wykończenia i wyposażenia. Drzwi i uchwyty.
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Rys. 3.
Komunikacja pionowa.
Podnośniki schodowe. 
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Rys.2. Komunikacja pionowa. Pochylnie.
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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.

�� ��� ��
��

�







16

� �
�

��
�����
���

�

	� 	����

���

�
�

	������
�����

���

��
���

�����

Rys. 7. Wy dzie lo na ka bi na dla osób nie peł no spraw nych oboj ga
płci (3) po za po miesz cze niem hi gie nicz no sa ni tar nym ogól no do -
stęp nym, wy po sa żo na do dat ko wo w uchwy ty.
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A) do stęp ne z przed sion ka: 1 - ze spół
mę ski, 2 - ze sp ół dam ski, 3 - ka bi na
dla osób nie peł no spraw nych z do dat -
ko wym wy po sa że niem w uchwy ty. 

Rys. 8. Po miesz cze nie hi gie nicz no sa ni tar ne ogól no do stęp ne 
z wy dzie lo ną ka bi ną dla osób nie peł no spraw nych oboj ga płci: 

(A)
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(B)

B) dostępne bezpośrednio z korytarza: 1 - ze spół mę ski, 2 - ze -
sp ół dam ski, 3 - ka bi na dla osób nie peł no spraw nych z do dat ko -
wym wy po sa że niem w uchwy ty.
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Rys. 9. Po miesz cze nie hi gie nicz no sa ni tar ne ogól no do stęp ne z wy -
dzie lo ny mi ka bi na mi dla osób nie peł no spraw nych w ze spo le mę -
skim i dam skim: 1 - ze spół mę ski, 2 - ze spół dam ski, 3 - ka bi ny dla
osób nie peł no spraw nych z do dat ko wym wy po sa że niem w uchwy ty.
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Rys. 10. Pomieszczenia higienicznosanitarne.
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 higienicznosanitarne. 
Elementy wyposażenia: pisuary.
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Rys. 13. Pomieszczenia higienicznosanitarne. 
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Elementy wyposażenia: natryski, umywalnie.
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Rys. 14. Przy kła dy ka bin na try sko wych o zwięk szo nej po wierzch -
ni z anek sem na try sko wym wy po sa żo nym w uchwy ty i sie dzi sko
prysz ni co we:

A)
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B)

A) z wyprofilowanym spadkiem w posadzce,
B) z zastosowaniem brodzika bezprogowego.
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Rys. 15. Przy kład rzu tu ka bi ny na try sko wej z wy pro fi lo wa nym 
w po sadz ce spad kiem krat ki ście ko wej oraz do dat ko wym wy po -
sa że niem w uchwy ty i sie dzi sko prysz ni co we.
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Rys. 16. Przy kład rzu tu ka bi ny na try sko wej z za sto so wa niem
bez po śred nie go bro dzi ka, uchwy tów i sie dzi ska prysz ni co we go.
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Rys. 17. Przy kład frag men tu rzu tu stre fy wej ścia do dźwi gu 
i dźwig z okre śle niem mi ni mal nych wy mia rów.
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Bi blio gra fia

1. Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z 12 kwiet nia 2002 r. 
w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia -
dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

2. Usta wa z 27 sierp nia 1997 r. o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz -
nej oraz za trud nia niu osób nie peł no spraw nych (tekst jed no li ty:
Dz. U. 2008 r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.).

3. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 26 wrze -
śnia 1997 r. w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy (tekst jed no li ty: Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650, z późn. zm.).

4. Ry sun ki po ak tu ali za cji na pod sta wie opra co wa nia Z. Paw łow skiej
„Kry te ria oce ny za kła dów pra cy chro nio nej pod wzglę dem bhp”,
CIO P 1999 r. oraz opra co wa nia K. Ja ra now skiej „Pro jek to wa nie za -
kła dów pra cy do stęp nych dla osób z nie spraw no ścia mi”.
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