
B,2ZP oza obszaru architektoniczneso uieteso w Ustawie

DojScie

Min. I 50 Min. I 50 takUtwardzone
doj6cia o
szerokodci
min.

T

oSwiellenie
elektryczne
zapewniaj 4ce
bezpieczne
uZytkowanie po
zapadnigciu
zmroku

zapewnia dobr4 orientacjg tak T

zapewnia dobry poziom
oiwietlenia powierzchni
poziomych i pionowych,-
zapewnia jednolit4
dystrybucj g Swiatla bez
przesadnego kontrastu,

tak T

zapewnia odpowiedni
kierunek Swiatla bez
przesadnego zacienienia

tak

Wystarczaj4ce
i r6wnomieme
oSwietlenie
doj56

T

Jcst

Uwagi

Za polskim
prawGm

Spelnia kra.jowe
przepisy

14

Cccha Standardy dostgpnoSci
Warszawy

Rekomcndacje za art. 6,
ustawy

Spelnia
warszawskie
standardy
T/N

o



Tspos6b wizualny wizualny tak

Ndotykowy nle

N

Zapewnienie
informacj i
na temat
rozkladu
pomieszczeri
w budynku,

dotykowy lub
glosowy

glosowy nle

Zapewnienie
wstgpu do
budynku
osobie
korzystaj4cej
z psa
asystuj4cego

Twymagane wymagane tak

Ustawa (za
prawem
butlowlanym)

Standardy
dostgpnoSci
Warszawy

Spclnia Rekomendacjc za art.6. ustawy
ustawg o
zapcwnia
niu

Spelnia
waruzawskie
standardy
T/N

( lcch a Jcst Uwagi

Pozostale wymogi
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Ewakuacja

Czytelna
informacja
wizualna o
drogach
ewakuacji

w postaci
piktogram6w i
strzalek
kierunkowych

Npostaci
piktogram6w i
strzalek
kierunkowych
informacja
dotykowa

tak brak informacji
dotykowej

Plan
ewakuacji

graficzny plan
ewakuacj i,
zlokalizowany w
latwym do
znalezienia
miejscu

tak T

System
powiadamia
nia
alarmowego

dzwigkowy
system
powiadamiania

tak T

zapewnlenre
oSwietlenia
awaryjnego
(ewakuacyjnego i
zapasowego) w
pomieszczeniach
i na drogach
ewakuacyjnych.

Ttak

Standardy
dostgpnoSci
Warszawt'

Spelnia Rekomendacje za art. 6. ustaw"r-

ustawQ o
zapewnia
niu

Cecha Jest l-lwagi

L2

Ustawa (za
prawcm
budorvlanym)

Spelnia
warszawskie
standardy
T/N

OSwietlenie
awaryjne



maks. 2 cm maks. 0.5 cm tak N

Szeroko56
drzwi 90 cm

Szeroko66 drzwi
90 cm

tak T

maks. 2 cm maks. 0,5 cm tak

sala
Mtzyczna

N

Szerokodi
drzwi 90 cm

SzerokoSi drzwi
90 cm

tak T

maks. 2 cm maks. 0,5 cm tak N

SzerokoSi
drzwi 90 cm

Szeroko5d drzwi
90 cm

nte Nsekretariat

tak

SzerokoSi
drzwi 90 cm

SzerokoSi drzwi
90 cm

Ngabinet
dyrektora

maks. 2 cm maks. 0,5 cm tak N

Ustawa (za
prawem
budowlanym
)

Standardy
dostgpnoSci
Warszawv

Spelnia llekomendacje za art. 6, ustawy
ustawg o
zapcwnia
niu

Cccha .Iest t.lwagi

77

Spelnia
warszawski
e standardy
T/N

sala
Multimedialna

maks. 2 cm 
I 

maks. 0.5 cm

t'
nlc



Pomieszczenia

Szeroko56
drzwi 90 cm

SzerokoS6 drzwi
90 cm

90 - 196 TSala
Widowiskowa

maks. 2 cm maks. 0,5 cm tak N

SzerokoSd
drzwi 90 cm

SzerokoSd drzlvi
90 cm

T

N

sala
Klubowa

maks. 2 cm maks. 0,5 cm tak

NSzerokoSi
drzwi 90 cm

SzerokoSi drzwi
90 cm

utc 80sala Kamykowa

maks. 2 cm maks. 0.5 cm tak N

SzerokoSd
drzwi 90 cm

Szeroko5d drzwi
90 cm

nle 80 NSala
Plastyczna

maks. 2 cm maks. 0,5 cm tak N

TSzeroko(6 drzwi
90 cm

tak

Ustawa (za
prawcm
budowlanym
)

Standardy
dostgpnoSci
Warszau'r'

Spelnia
warszawski
e standardy
T/N

('ccha Jest fiwagi

10

Spelnia Rekomendacje za art.6. ustawy
ustawg o
zapewnia
niu

l'*

l'*

sala Szeroko(6
Umuzykalnienia I drzwi 90 cm

I



Korytarz poziom parter

SzerokoSi minimum 140
(dopuszczalne
zawg2enie do 90
cm na dlugoSci
nie wigkszej ni2
1,5m)

minimum 140
(dopuszczalne
zawg2enie do 90
cm na dlugoSci
nie wigkszej niz
l,5m)

nlo 125 - 130 N

Spelnia
rrarszawski
c standitnly
,I7N

Jest Uwagi

9

Cecha Ustawa (za
prawem
budowlanym)

Standardy
dostgpnoSci
Warszarvv

Spelnia llekomendacje za art.6. ustawy
ustawQ o
zapcwnia
niu



zabrania sig

stosowania
klamek o
ostrych lub
kanciastych
krawgdziach a

tak2e klamek
wymagaj4cych
obrotu

takRodzaj klamki
/ uchwytu

T

na wysokoSci
80-110 cm od
poziomu
posadzki

takWysokoS6
uchwyty i
klamki oraz
wl4czniki,
domofony,
dzwonki i
przyciski w
strefie
wejSciowej

T

Ustawa (za
prawem
budowlanym)

Standardl'
dostgpnoSci
Warszawv

Spelnia Rekomcndacje za art. 6. ustarv)
ustawg o
zapewnia
niu

Spelnia
warszawski
e standardy
T/N

Cccha Jest UWAGI

8



Za drzwiarni
znajduje sig
przestrzei
mane'vl'rOWa

dla os6b na
w6zkach o
wymiarach

l50x 150
Rekomendowan
e 200 x 200

tak T

SzerokoSi
drzwi w
Swietle
oScie2nicy

Min.90 Min.90 tak

Wysokod6
progu

Max 0,5 cm 1ak N

Oznaczenia
drzwi szklane i
przeszklenia

oznaczone
przynaimniej
dwoma pasami
kontrastui4cym
i
kolorystycznie
z tlem
umieszczonym
i na wysokoSci:

- 130-140 cm
(pierwszy pas),

- 90-100 cm
(drugi pas);

oznaczone
przynajmniej
dwoma pasami
kontrastu.j4cymi
kolorystycznie
z tlem
umieszczonymi
na wysokoSci:
- I 30-140 cm
(pierwszy pas),

- 90-100 cm
(drugi pas);

tak T

Ustawa (za
prawcm
budowlanym)

Standardy
dostgpnoSci
Warszawy

Spclnia
warszawski
c standardy
.T/N

('ccha Jest UWAGI

7

Spclnia Rekomendacje za art.6. ustawy
ustawg o
zapcwnia
niu

T

Max 2 cm



B. OCENA DOSTqPNOSCT ORAZ PROPONOWANE ROZWIAZANIA

B. I Z obszaru architektoniczneso w Ustawie

WejScie

150 x 150
Rekomendowan
e 200 x 200

takPrzed

drzwiami
znaiduje sig
przestrzeh
manewrowa
dla os6b na
w6zkach o
wymiarach

Przed drzwiami
brak katek.
wycieraczek,
skrobaczek lub
innych
element6w
wystaj 4cych
powyzej
poziomu
nawierzchni,
zaglgbieri w
posadzce
(dopuszczalne

s4 wycieraczki
systemowe,
zlicowane z
podlo2em).

Przed
drzwiami brak
kratek,
wycieraczek,
skrobaczek lub
innych
element6w
wystajqcych
powyZej
poziomu
nawierzchni,
zaglgbieri w
posadzce
(dopuszczalne
s4 wycieraczki
systemowe,
zlicowane z
podlo2em).

Ustawa (za
prawem
budowlanym)

Standardy
dostgpnoSci
Warszarvy

Spolnia Rekomendacje za art.6. ustaw)
ustawg o
zapewnia
niu

Spclnia
warszawski
e standardy
T/N

('ech a .Iest I)WAGI

T

tak T

6



. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

o Ustawa o ochronie przeciwpoZarowej,

. Ustawa Kodeks pracy,

. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich

usytuowanie,

o Rozporz4dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai drogi publiczne i ich usytuowanie,

. Rozporz4dzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpo2arowej budynk6w, innych obiekt6w budowlanych

i teren6w.

. Rozporz4dzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg<5lowych warunk6w technicznych dla znak6w i sygnal6w drogowych oraz
urzqdzeh bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunk6w ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.218l z poLn. zm.)

A.4 Zakres opracowania
Ocenie zostaly poddane nastgpuj4ce elementy:

I . Z zakresu ustawy o zapewnianiu dostgpnoSci

. wejScia do budynku - moZliwoSci dostania sig do wejScia, parametr6w schod6w, pochylni, podno6nik6w, drzwi, przedsionk6w,

o ukladu przestrzennego budynku - dostgpnoSci komunikacji poziomej parteru budynku, dostgpnoSci komunikacji pionowej, parametr6w komunikacji
poziomej (szerokoSci przej56, wystgpuj4cych przeszk6d),

. dostgpnoSi istotnych pomieszczeri w budynku (sale konferencyjne, recepcja. pomieszczenia biurowe na parterze itp.),
o zapewnienie informacji na temat rozkladu pomieszczef w budynku, co najmniej w spos6b wizualny i dotykowy lub glosowy,
. zapewnienie wstgpu do budynku osobie korzystajqcej z psa asystui4cego

. zapewnienie osobom ze szczeg6lnymi potrzebami mo2liwoSci ewakuacji lub ich uratowania w inny spos6b

2. Z zalcresu spoza obszaru architektonicznego z ustawy o zapewnianiu dostgpno5ci m.in.:
o parkingi w otoczeniu budynk6w;

. dostgpno6i toalet dla os6b z niepelnosprawnodciami.

5



Ratyfikowana w 2012 roku Konwencja O Prawach Osrib Niepelnosprawnych w art. 9 DostgpnoS6 m6wi o umoZliwieniu osobom niepelnosprawnym

niezale2nego 2ycia i pelnego udzial we wszystkich sferach Zycia. Jednym ze Srodk6w do osi4gnigcia tych cel6w jest ,,zapewnienia, na zasadzie r6wnodci z

innymi osobami, dostgpu do Srodowiska fizycznego, Srodk6w transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i system6w informacyjno-

komunikacyjnych". Konwencja wprowadza termin ,,uniwersalne projektowanie" czyli ,,projektowanie dla wszystkich, co oznacza projektowanie produkt6w,

Srodowiska, program6w i uslug w taki spos6b, by byly trLyteczne dla wszystkich, w moZliwie najwigkszym stopniu, bez potrzeby adaptacj i lub

specjalistycznego projektowania".

Standardy dostgpno5ci m. st. Warszawy wprowadzone zarz4dzeniem nr 168212017 Prezydenta m. st. Warszawy.

Podstaw4 dla wykonania analizy stanu obecnego obiektu oraz slormulowania wytycznych dla zwigkszenia dostgpnoSci zawartych w raporcie s4:

o Konwencja o Prawach Os6b Niepelnosprawnych;

o Ustawa z dnia l9 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpno5ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami;

o Standardy dostgpnoSci m. st. Warszawy;

. Wiz).ta terenowa w dniu 01.03.2021 roku w obiekcie oraz w otoczeniu zewngtrznym przeprowadzona przez kierownika gospodarczego.

o Dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie wizji lokalnej;

o Informacje dostarczone przez pracownik6w i pracowniczki badanej instytucji.

Ponadto pod uwagg zostaly wzigte:

4

Przeniesieniem na polski grunt prawny Konwencji jest ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpno5ci osobom ze szczegfilnymi potrzebami.

Ustawa powoluje sig na koncepcjg projektowania uniwersalnego oraz racjonalnych usprawnieri. Ustawa nie dotyczy bezpoSrednio podmiot6w i instlucj i

prywatnych ale wprowadzone przez rli4 definicje i wymogi wydaj4 sig byi kluczowe z punktu widzenia dostgpno5ci obiekt6w dla os6b ze szczeg6lnymi

potrzebami.



A. WSTEP

A.l Dane obiektu

Obiekt: Mlodzie2owy Dom Kultury im. Marii Gwizdak

Temat: Raport z aud)'tu dost9pno6ci obiektu

Iiwidencja ochrony zabyk6w: - nieobjgty ewidencj4.

Celem opracowania jest dostarczenie zleceniodawcy:

o mo2liwie pelnej informacj i dotycz4cej istniejqcego poziomu dostgpnoSci obiektu i jego otoczenia zewngtrznego w kontekdcie ustawy o zapewnianiu

dostgpnodci osobom o szczeg6lnych potrzebach;

o informacji dotycz4cej istniei4cego poziomu dostgpnoSci obiektu i jego otoczenia zewnEtrznego w kontekScie standard6w dostgpnodci m. st. Warszawy;

o rekomendacji racjonalnych dzialarVusprawniefr wplywai4cych na poprawg u2l.teczno5ci budynku przez osoby o ograniczonej mobilnoSci i percepcji.

w tym os6b z niepelnosprawnoSci4 (wzroku, sluchu, ruchu, psychicznej i intelektualnej).

Dzialania te mog4 odnosi6 sig zar6wno do fazy projektowania, likwidacj i fizycznychbarier w obiekcie istniej4cym, jak poprawy sposobu zarz4dzania

budynkiem.

3

A.3 Podstawa opracowania

A.2 Cele opracowania
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Mlodzie2owy Dom Kultury

im. Marii Gwizdak

Raport z audytu dostgpnoSci
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