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Wstęp 

 
Wyrównywanie szans życiowych i zawodowych osób niepełnosprawnych jest 

podejmowaniem wysiłków w różnych sferach funkcjonowania człowieka. Osoba 
niepełnosprawna może być aktywna pod warunkiem umożliwienia jej poruszania się  
i  komunikowania się  lub wyeliminowania innych barier ograniczających jej aktywność. 

Zjawisko niepełnosprawności narasta, a osoby z niepełnosprawnością coraz wyraźniej 
komunikują swoje potrzeby, stąd konieczne jest respektowanie ich praw związanych  
z wyrównywaniem szans. Należy więc podjąć wielorakie i interdyscyplinarne działania, by 
eliminować osobom niepełnosprawnym przeszkody jakie mogą napotkać w swoim otoczeniu. 

Każda osoba powinna mieć umożliwione korzystanie z budynków użyteczności 
publicznej, w tym osoba niepełnosprawna pomimo istnienia ograniczeń w jej 
funkcjonowaniu. Dostępność urzędów, miejsc kultury, obiektów sportowych, obiektów kultu, 
placówek oświatowych powinna być powszechna. Jest to ważny element poprawy jakości 
życia osób niepełnosprawnych. 

W „Programie działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin  
w latach 2008 – 2013” w roku 2008 zaplanowane zostało opracowanie i zaktualizowanie  
danych dotyczących stanu dostosowań budynków miejskich do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Analiza ta miała służyć zdiagnozowaniu warunków jakie są stworzone w Lublinie do 
tego, aby osoby niepełnosprawne podejmowały aktywność, mogły załatwiać swoje sprawy, 
uczyć się oraz pracować.   

Podjecie się takiej analizy jest bardzo trudne w przypadku rozbudowanej administracji 
i wielkiej sieci różnych form pomocy i aktywności mieszkańców. Uzyskane dane oparte na 
sporządzonej ankiecie1 określają warunki jakie są stworzone dla osób niepełnosprawnych  
w różnych typach placówek tj.: przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, 
zespołach szkół, ośrodkach szkolno – wychowawczych, bursach, domach dziecka, 
świetlicach, obiektach sportowych, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach 
pomocy, domach kultury, bibliotekach, poradniach pedagogiczno – psychologicznych, 
zakładach opieki zdrowotnej, wydziałach Urzędu Miasta oraz budynkach Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie.  

                                                             
1 Wzór ankiety dołączony jest niniejszego opracowania – str. 34.   
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Dzięki tak sporządzonej analizie możliwe jest określenie priorytetów i tych prac, które 
powinny być w pierwszym rzędzie brane pod uwagę.  

1.  Dostępność budynków  
dla osób niepełnosprawnych 
 

 Dostępność budynków dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie do ich 
potrzeb wiąże się z likwidacją barier urbanistycznych, architektonicznych, technicznych oraz 
w komunikowaniu się. Na wszystkie te udogodnienia lub dostosowania, które umożliwiają 
korzystanie z budynków i ich otoczenia składają się różne czynniki. Takich prac wymagają 
także osoby posiadające różne czasowe niesprawności: złamanie nogi i poruszanie się przy 
pomocy kul oraz matki z małymi dziećmi, korzystające z wózków dziecinnych. 

 Kwestię dostosowania budowanych obiektów reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku 
- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118, ze zm.). Prawo budowlane 
określa, że „obiekt budowlany należy projektować i budować w sposób zapewniający (…) 
m.in. niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej                                    
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne,  
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich”.2 Zapis ten ma za zadanie 
umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie 
podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.   

 Obiekty użyteczności natomiast definiuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 marca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 roku, nr 56, poz. 461, 
ze zm.). Zatem, jest to „budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 
gastronomii usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, 
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 
śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za 
budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.”3 

 Bariery architektoniczne dotyczą wszystkich tych utrudnień występujących  
w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, 
konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub znacznie utrudniają swobodę 
ruchu osobom niepełnosprawnym. W niniejszym opracowaniu pojawią się więc analizy 
dotyczące barier w otoczeniu osób niepełnosprawnych, występujące wokół obiektów 
użyteczności publicznej: parkingi, chodniki, pochylnie, krawężniki, a także barier, które 
                                                             
2 Art. 5, ust 1, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118, 
ze zm.) 
3 § 3, pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku zmieniające rozporządzenie  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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występują wewnątrz budynków: drzwi wejściowe, szerokość traktów, progi, windy, podłogi, 
toalety. 

Bariery architektoniczne w przestrzeniach zurbanizowanych są często nazywane -  
barierami urbanistycznymi, ponieważ oznaczają trudności i przeszkody występujące przy 
korzystaniu z obiektów budowlanych, a także przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające 
poruszanie się w przestrzeni zurbanizowanej. 

 Bariery techniczne, to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub 
niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. 
Likwidacja tej bariery lub zastosowanie odpowiednich urządzeń powinno powodować 
sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze 
jej funkcjonowanie. Tutaj analizie poddane zostaną takie przedmioty jak uchwyty, poręcze, 
baterie w łazienkach.  

 Odrębne zagadnienie stanowią udogodnienia dla osób głuchoniemych i niewidomych.  

 Bariery w komunikowaniu się są tymi czynnikami w życiu osoby niepełnosprawnej, 
które uniemożliwiają lub utrudniają osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się 
i/lub przekazywanie informacji. Te bariery dotyczą osób, które posiadają problemy ze 
słuchem lub wzrokiem. W takim rozumieniu likwidacją bariery  
w komunikowaniu się jest montaż wszystkich urządzeń rekompensujących osobie zaburzone 
funkcjonowanie zmysłów: wzroku oraz słuchu i mowy. W ankietach padły więc pytania na 
temat pętli indukcyjnych, przystawek brajlowskich do komputerów oraz liczby osób 
pracujących w urzędach i jednostkach miasta, które posługują się językiem migowym. 

 
2. Źródła danych  

 

„Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 
2008 – 2013” w planie działań do wykonania w 2008 roku zakładał sporządzenie analizy 
dostosowań budynków użyteczności publicznej w Lublinie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  

Ujednolicony kształt ankiety opracowano do końca czerwca 2008 roku. Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie jako koordynator działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych zwrócił się z prośbą o pomoc do: Wydziału Organizacji Urzędu, 
Wydziału Oświaty i Wychowania, Wydziału Kultury, Wydziału Sportu i Turystyki, Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych. Jednostki organizacyjne miasta zostały poinformowane  
o założeniach ww. Programu oraz o potrzebie zintensyfikowania działań zmierzających do 
ustalenia stanu dostosowań budynków. Powyższe wydziały miały za zadanie określić 
dostępność budynków instytucji będących pod ich nadzorem.  
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W związku z potrzebą ustalenia priorytetów i planu prac przy realizacji tego zadania  
w sierpniu zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami wydziałów Urzędu Miasta. 
Do końca września napłynęła większość ankiet dotyczących dostosowań. Do połowy 
października złożone zostały łącznie 294 ankiety obiektów wymienionych we wstępie. 

Analiza będzie więc dotyczyła: 59 przedszkoli, 80 szkół różnego szczebla i profilu,  
15 świetlic, 5 burs szkolnych, 7 domów dziecka, 5 poradni pedagogiczno – psychologicznych, 
30 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, 4 obiektów sportowych,   
26 zakładów opieki zdrowotnej, 27 różnych sekcji i działów Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie, 16 Wydziałów Urzędu Miasta Lublin, 8 placówek kultury, 5 domów pomocy 
społecznej, 7 środowiskowych domów pomocy.  

 

3. Przystosowanie placówek edukacyjnych4 
 

3.1.  Przedszkola  

 

Przedszkola w Lublinie są mało przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 
Jedynie przedszkola specjalne lub integracyjne wykazują niezbędne oprzyrządowania 
potrzebne do swobodnego poruszania i komunikowania się dzieci niepełnosprawnych.  

Spośród 59 przedszkoli, które zostały poddane analizie jedynie 2 przedszkola 
posiadają wyznaczone miejsce parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych  
w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku. Parkingi ponad połowy tych placówek  
(tj. 34 przedszkoli) charakteryzują się dogodnym dojściem z parkingu do wejścia budynku  
w postaci chodnika. W 29 przypadkach chodnik ten posiada szorstką i równą nawierzchnię. 
W połowie przedszkoli (29) chodnik ten ma 1,5 m szerokości, co pozwala na swobodne, co 
najmniej jednokierunkowe poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.  

„Szerokość ciągu umożliwiająca bezkolizyjny przejazd osobom będących na wózkach 
inwalidzkich wynosi minimum 180 cm. Dopuszczalne jest stosowanie chodników węższych 
(minimum 140 cm szerokości) jednakże przy tej szerokości koniecznie jest wprowadzenie, co 
10 – 15 m, poszerzenia umożliwiającego mijanie się wózków.”5 

  W 16 przypadkach krawężniki chodników są obniżone, tak aby zjechanie  
z niego było możliwe na wózku inwalidzkim. Chodniki przed połową przedszkoli mają 
maksymalne pochylenie podłużne do 5 %. Jest to bezpieczny spadek, który nie stanowi 
bariery urbanistycznej. Jedynie 18,6 % budynków przedszkoli ma przed wejściem pochylnię.  

                                                             
4 Dane pozyskane dzięki Wydziałowi Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin 

5 Katarzyna Jaranowska, „Miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych w osiedlu mieszkaniowym – modele 
funkcjonalno - przestrzenne”, Wydawnictwo Spółdzielcze 1989, str. 50 
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Wykres 1. Szerokość pochylni w przedszkolach. 

 

 Pochylnie, które funkcjonują przy przedszkolach nie posiadają w znacznej większości 
balustrad z poręczami (0,75 m i 0,90 m). Jedynie 3 z wykazanych 11 pochylni posiada 
wymagane wymiarowe poręcze. Jedno z przedszkoli ma pochylnię wyposażoną w poręcze 
jedynie po jednej stronie. Tylko jedna z pochylni charakteryzuje się obustronnymi 
krawężnikami o wysokości 7 cm. Połowa (5) z wybudowanych pochylni przed wejściem do 
budynku ma spocznik o wymiarach 2,5 m x 1,5 m.  

 Wykres 2. Maksymalne pochylenie pochylni w przedszkolach przy 
odpowiadającej jej wysokości.  
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 Wszystkie przedszkola są wyposażone w zwykłe drzwi, które utrudniają osobom 
poruszającym się na wózkach inwalidzkich samodzielne dostanie się do budynku. Szerokość 
drzwi obrazuje poniższy wykres. 

 Wykres 3. Szerokość drzwi wejściowych do przedszkoli. 

 

 

 Połowa przedszkoli (29) posiada progi w drzwiach wejściowych nieprzekraczające 
wysokość 2 cm. Drzwi wewnętrzne w 55 przedszkolach mają szerokość co najmniej 0,8 m.  
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Przedszkola nie są wyposażone w windy. 45 przedszkoli dysponuje korytarzem  
o szerokości co najmniej 1,4 m. Fakturą i kolorem odróżniają się schody i pochylnie od 
poziomych płaszczyzn ruchu w 15 przedszkolach.  

Drzwi do toalet w połowie przedszkoli (29) mają szerokość co najmniej 0,8 m.  
Wymiary toalet nie pozwalają na swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Tylko  
w sześciu przedszkolach powierzchnia manewrowa ma wymiary co najmniej 1,5 m x 1,5 m.  
W dziesięciu toaletach są podłogi antypoślizgowe. Jedynie 2 przedszkola dysponują 
uchwytami i poręczami w toaletach. W 4 przedszkolach umywalki są wyposażone w baterie 
uchylne. W 9 przedszkolach są zamontowane umywalki podwieszane (niezabudowane), które 
umożliwiają osobie na wózku inwalidzkim swobodne korzystanie z łazienki.  

W przedszkolach nie funkcjonują urządzenia wspomagające słyszenie, żadna 
placówka nie jest wyposażona w pętle indukcyjne. Pracownicy dwóch przedszkoli natomiast 
posługują się językiem migowym. Łącznie czterech nauczycieli porozumiewa się w języku 
migowym. Żadne z przedszkoli nie dysponuje przystawkami brajlowskimi do komputerów. 

Budynki, w których funkcjonują przedszkola są z bardzo różnych okresów. Dwa 
spośród wykazanych budynków wybudowane zostały jeszcze przed 1930 rokiem. Pozostałe 
roczniki wybudowania budynków, w których mieszczą się przedszkola prezentuje poniższy 
wykres. 

Wykres 4. Lata wybudowania budynków mieszczących przedszkola. 

 

 

  

 Najwięcej przedszkoli (co trzecie) mieści się w budynkach wybudowanych w latach 
80 – tych. Mniej, bo 22 % badanych przedszkoli zostało wybudowanych w latach 70 – tych.  
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Placówki te jednak mieszczą się także w budynkach wybudowanych przed rokiem 1960. 
Remonty takich budynków wykonywane po 1995 roku powinny uwzględniać przystosowania 
dla osób niepełnosprawnych. 

 W 24 przedszkolach w ogóle nie były wykonywane żadne prace dostosowujące 
architekturę dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W tych placówkach nie zostały wykazane 
żadne remonty, podczas których zastosowano udogodnienia dla dzieci niepełnosprawnych. 
Łącznie w 35 przedszkolach były wykonywane remonty, lecz dostosowania wprost 
wynikające z potrzeb osób niepełnosprawnych były dokonane tylko w 12 przedszkolach. 
Fakt, iż po 2000 roku były przeprowadzone remonty w 30 przedszkolach nie spowodował 
jednak likwidacji barier architektonicznych lub technicznych.  

 Dostosowania wykazane w badaniu dotyczyły głównie wykonania podjazdu lub 
pochylni, takich prac dokonano łącznie 6. Remonty także polegały m.in. na tym, że zostały 
zastosowane podłogi antypoślizgowe, co wiąże się generalnie z bezpieczeństwem dzieci, lecz 
jest to także udogodnienie dla osób poruszających się przy pomocy protez i na wózkach 
inwalidzkich. Antypoślizgowe podłogi wykonano w 3 przedszkolach. Dostosowano łazienki 
w trzech przedszkolach, a prace te polegały na montażu umywalek podwieszanych lub baterii 
uchylnych.  

 

3.2. Szkoły podstawowe  

 Do analizy trafiło 26 ankiet dotyczących dostosowania szkół podstawowych.  

 Pięć szkół dysponuje wyznaczonym miejscem parkingowym dla samochodów osób 
niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku. Z parkingu dogodne 
dojście do drzwi budynku ma 16 szkół podstawowych. Jest ono w postaci chodnika 
charakteryzującego się szorstką i równą powierzchnią, a ma szerokość co najmniej 1,5 m oraz 
maksymalne pochylenie podłużne do 5 %. Chodniki w jednej trzeciej przeanalizowanych 
szkół (10) mają obniżone krawężniki umożliwiające łatwe poruszanie się na wózku 
inwalidzkim. 

 Pochylnia znajduje się przed 13 szkołami podstawowymi. Szerokości zastosowanych 
pochylni obrazuje poniższy wykres. 

 Wykres. 5. Szerokość pochylni w szkołach podstawowych.   
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 Pochylnie mają zazwyczaj maksymalne pochylenie 6 % przy różnicy wysokości 
ponad 0,5 m – dotyczy to 10 spośród 13 pochylni w szkołach podstawowych. Wymiarowe 
obustronne balustrady są zamontowane w przypadku 9 pochylni, a jedynie połowa pochylni 
ma obustronne krawężniki o wysokości 7 cm. Prawie wszystkie pochylnie mają wymagany 
spocznik w wymiarach 2,5 m x 1,5 m. Wszystkie szkoły mają zwykłe drzwi. Szerokość drzwi 
wejściowych w szkołach wynosi co najmniej 90 cm, a w 5 przypadkach mają one dokładnie 
90 cm.  

 W 18 szkołach próg w drzwiach wejściowych nie przekracza 2 cm, podobne dane 
dotyczą progów wewnętrznych. Drzwi wewnętrzne mają szerokość min. 80 cm. 

 Trzy szkoły są wyposażone w windę z rozsuwanymi drzwiami. Wszystkie budynki 
szkół mają korytarze o szerokości co najmniej 1,40 m. Kolorem i fakturą od płaszczyzn 
poziomych ruchu odróżniają się schody i pochylnie w 8 szkołach. Pomieszczenia, w których 
przebywają uczniowie i pracownicy szkół w większości przypadków mają powierzchnię 
manewrową wymaganą dla wózków inwalidzkich. W przypadku toalet już tylko połowa szkół 
dysponuje w nich powierzchnią manewrową 1,5 m x 1,5 m. W 19 szkołach drzwi do toalet 
mają szerokość min. 80 cm, a wewnątrz zazwyczaj nie posiadają progów.  

 W połowie szkół toalety są wyposażone w takie udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych jak: podłogi antypoślizgowe, baterie uchylne i podwieszane umywalki, 
które nie stanowią bariery do użytkowania ich przez osoby na wózkach. Jedynie uchwyty  
i poręcze są rzadziej spotykane w szkołach, są w siedmiu podstawówkach.  

 Szkoły w ogóle nie są wyposażone w urządzenia wspomagające słuch typu pętle 
indukcyjne, a nauczyciele tylko w dwóch szkołach podstawowych posługują się językiem 
migowym (oddzielnie zostaną w tym opracowaniu ujęte zespoły szkół i ośrodki szkolno – 
wychowawcze). Żadna ze szkół podstawowych nie ma zamontowanych przystawek 
brajlowskich do komputerów.  
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Wykres 6. Lata wybudowania budynków szkół podstawowych.  

  

 

 

 24 szkoły podstawowe były remontowane w latach 2002 – 2009. W związku ze 
środkami pochodzącymi min. z programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych wsparte były prace służące uczniom niepełnosprawnym przy okazji 
remontów szkół. Różnego rodzaju prace zostały wykonane w dziewięciu szkołach w roku 
2008, w ośmiu w 2007 roku oraz w czterech w 2006 roku. 

 Pochylnie i podjazdy wybudowano w ośmiu szkołach podstawowych podczas 
wykonywania remontów. Dostosowanie drzwi polegające na ich poszerzeniu lub/i likwidacji 
progów zostały wykonane w 5 szkołach. W 7 szkołach przystosowano sanitariaty dla potrzeb 
osób na wózkach. 

 Dwie szkoły wyposażono w windy w roku 2008, jedną szkołę w 2006 roku, 
dodatkowo w roku 2006 zamontowano w jednej ze szkół dźwig na I piętro.  

  

3.3. Gimnazja 
 

 Przeanalizowano 16 ankiet dotyczących gimnazjów w Lublinie. Jedynie dwa 
gimnazja mają wyznaczone miejsca parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych 
bezpośrednio w sąsiedztwie wejścia do budynku. Z parkingu do budynków 8 gimnazjów jest 
dogodne dojście w postaci chodnika. W przypadku 6 szkół chodnik ma równą i szorstką 
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nawierzchnię. Do połowy gimnazjów prowadzi chodnik o szerokości 1,5 m, charakteryzujący 
się obniżonymi krawężnikami oraz maksymalnym 5 % - owym pochyleniem podłużnym.  

 Jedna czwarta gimnazjów ma przed budynkiem pochylnię. Trzy z wykazanych 
pochylni mają szerokość 1,1 – 1,2 m. Jedna z nich jest o szerokości większej niż 1,2 m. Jedno 
z gimnazjów ma automatyczne drzwi wejściowe, pozostałe są wyposażone w drzwi zwykłe  
o szerokości powyżej 90 cm. Drzwi wewnętrzne w gimnazjach zawsze mają co najmniej 80 
cm szerokości, a w połowie gimnazjów progi nie przekraczają 2 cm wysokości. Korytarze  
w gimnazjach mają co najmniej 1,4 m szerokości. Powierzchnie płaskie nie odróżniają się ani 
fakturą, ani kolorem w przypadku schodów i pochylni, co utrudnia funkcjonowanie słabo 
widzących uczniów. Pomieszczenia dydaktyczne, a także toalety zazwyczaj mają 
powierzchnię manewrową 1,5 m x 1,5 m. 

 Podłogi antypoślizgowe, uchwyty i poręcze oraz baterie uchylne są rzadkością  
w gimnazjach, jedynie umywalki podwieszane są w połowie gimnazjów. Gimnazja nie mają 
pętli indukcyjnych, tylko w jednym uczniowie głuchoniemi nie mają bariery  
w porozumiewaniu się z kadrą dzięki temu, że 4 nauczycieli posługuje się językiem 
migowym.  

 W dwóch gimnazjach są zamontowane przystawki brajlowskie, są to gimnazja, które 
uwzględniają potrzeby uczniów z różnymi niepełnosprawnościami.  

 Większość budynków, w których mieszczą się gimnazja wybudowane zostały  
w latach 60 – tych (6), a w związku z reformą edukacji wprowadzającą ten etap w edukacji po 
1999 roku przeprowadzono remonty w 13 gimnazjach. Przy okazji tych remontów dla 
uczniów niepełnosprawnych udogodniono sanitariaty, wybudowano 2 pochylnie, w jednym  
z gimnazjów zainstalowano platformę jezdną na I piętro.    

 

3.4. Licea ogólnokształcące 
 

 Spośród 10 liceów - jedno ma parking z wyznaczonymi miejscami dla osób  
niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku. Z parkingu do 
budynków 7 liceów wiedzie bezpieczna droga w postaci chodnika. Większość z tych 
chodników charakteryzuje się szorstką i równą nawierzchnią. W połowie przypadków 
chodnik ten posiada co najmniej 1,5 m szerokości, podobnie jest w przypadku obniżenia 
krawężników tych chodników. Zazwyczaj pochylenie podłużne chodnika nie przekracza 5 %.  

 Dwa licea dysponują przed wejściem pochylnią z poręczami na wysokości 0,75 m  
i 0,9 m. Obie pochylnie mają szerokość co najmniej 1,2 m, a ich pochylenie nie jest większe 
niż 8 %. Pochylnie te mają wymagane krawężniki o wysokości 7 cm oraz dysponują 
spocznikami o wymiarach 2,5 m x 1,5 m.  
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 Drzwi wejściowe są zwykłe i mają szerokość zazwyczaj przekraczającą 90 cm,  
a próg w nich jest niemal nieodczuwalny. Drzwi wewnętrzne mają szerokość minimalnie  
80 cm, identycznie jest w przypadku toalet, a progi wewnątrz budynku nie przekraczają 2 cm. 
W toaletach natomiast są zazwyczaj progi i brakuje powierzchni manewrowej niezbędnej dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sanitariaty w minimalnym stopniu są 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W żadnej ze szkół nie ma zamontowanych 
baterii uchylnych (wszędzie są baterie starego typu). Podłogi antypoślizgowe oraz 
podwieszane umywalki są jedynie w 4 toaletach. Uchwyty i poręcze dostępne są tylko  
w dwóch szkołach.   

 W jednym z liceów bez problemu mogą się poruszać osoby na wózkach inwalidzkich 
dzięki zamontowanej windzie z rozsuwanymi drzwiami. Korytarze w liceach mają szerokość 
co najmniej 1,4 m szerokości, a schody i pochylnie w 6 liceach odróżniają się od płaszczyzn 
płaskich fakturą lub kolorem.  

 Większość liceów (7) w pomieszczeniach, z których korzystają uczniowie  
i pracownicy mają powierzchnie manewrowe niezbędne dla wózków inwalidzkich (1,5 m x 
1,5 m).  

 Licea, jak budynki wcześniej analizowanych szkół nie są wyposażone w pętle 
indukcyjne, pracownicy szkół nie umieją się posługiwać językiem migowym, a komputery nie 
mają przystawek brajlowskich.  

 Najwcześniej wybudowane liceum datowane jest na 1900 rok, ostatnio remontowane 
w 2000 roku, co przyczyniło się do wyposażenia go w uchwyty i windę. Najpóźniej 
wybudowane jest liceum z 1997 roku. Reszta budynków powstała w latach 40 – tych,  
50 – tych i 60 – tych. Administratorzy tych budynków przeprowadzili remonty w obiektach  
w ostatnich trzech latach. Wspomniane budynki dostosowano do potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez zamontowanie uchwytów i windy, wykonanie spoczników oraz 
przebudowę drzwi wejściowych. 4 spośród 10 liceów ogólnokształcących zostały w małym 
zakresie dostosowane do osób niepełnosprawnych. 

 

3.5. Zespoły Szkół 
 

 Zespoły Szkół, o których zostały zebrane dane są to szkoły: ogólnokształcące oraz 
profilowane, min: ekonomiczne, transportowe, chemiczne, budowlane. Łączenie dane 
pochodzą z 24 zespołów szkół.  

 Zespoły Szkół nie posiadają wyznaczonych miejsc parkingowych przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Tylko w dwóch zespołach takie miejsca są  
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły. Dla osób poruszających się przy pomocy 
wózka lub kul jest dogodne dojście z parkingu do wejścia budynku w postaci chodnika. 
Chodniki te mają odpowiednio przygotowaną nawierzchnię, szorstką i równą bezpieczną do 
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poruszania się pomimo trudności związanych z układem ruchu. Szerokość tych chodników 
jest także bezpieczna i wynosi ponad 1,5 m. Prawie wszystkie chodniki są zabezpieczone 
obniżonymi krawężnikami, a ich pochylenie nie przekracza 5 %. 

 Jedna trzecia zespołów szkół umożliwia dostanie się do budynku osobom na 
wózkach, dzięki wybudowaniu pochylni przed wejściem. Dwie pochylnie mają szerokość 
mniejszą niż 1,1 m, cztery pochylnie są o szerokości 1,1 m – 1,2 m, dwie pochylnie są szersze 
niż 1,2 m. Najwięcej pochylni (4) ma pochylenie do 8 % przy różnicy wysokości 15 cm – 50 
cm. W pięciu  przypadkach pochylnie mają wymiarowe balustrady, natomiast dwie pochylnie  
w ogóle nie mają tego typu zabezpieczeń. Obustronne krawężniki o wysokości 7 cm nie są 
praktykowane w przypadku pochylni, natomiast spoczniki poziome są już w 9 zespołach 
szkół.  

 Drzwi wejściowe do budynków są zazwyczaj zwykłe, jedynie w jednym zespole 
szkół funkcjonują drzwi automatyczne. W 17 zespołach szkół drzwi wejściowe są  
o szerokości powyżej 90 cm, a w połowie tych szkół próg jest o wysokości do 2 cm. Drzwi 
wewnętrzne zazwyczaj są szersze niż 80 cm, a w 15 zespołach próg w tych drzwiach nie 
przekracza 2 cm wysokości.  

 Trzy zespoły są wyposażone w windy z rozsuwanymi drzwiami. 

 Korytarze mają szerokość co najmniej 1,4 m, a pomieszczenia, w których 
przebywają uczniowie i nauczyciele zazwyczaj dają możliwość manewrowania wózkiem 
inwalidzkim. W połowie szkół schody i pochylnie odróżniają się od poziomych płaszczyzn 
fakturą bądź kolorem. Ponad połowa szkół w toaletach ma drzwi o szerokości większej niż 80 
cm, a także powierzchnię manewrową o wymiarach minimalnie 1,5 m x 1,5 m. Wewnątrz 
tych toalet nie ma progów.  

 Podłogi antypoślizgowe oraz umywalki podwieszane są w 9 zespołach szkół,  
a uchwyty, poręcze i baterie uchylne są jedynie w 6 szkołach. W dwóch zespołach szkół są 
zainstalowane pętle indukcyjne (Zespół Szkół Nr 8 przy ul. Krężnickiej 156 oraz Lubelskie 
Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Magnoliowej 8).   

 Z racji, że w tym zestawieniu jest ujęty Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Wyścigowej 
statystki dotyczące dostępności w posługiwaniu się językiem migowym tutaj są obiecujące. 
Szkoła integracyjna, kształcąca w wielu kierunkach jest przygotowana do nauczania uczniów 
z dysfunkcją narządu słuchu. Jest ona jedną z dwóch szkół, w których wykazane jest, że 
pracownicy umieją posługiwać się językiem migowym. W Zespole Szkół Nr 3 nauczycieli lub 
wychowawców z takimi umiejętnościami jest 69, dodatkowo w jednym z zespołów szkół jest 
jeszcze jeden nauczyciel ze znajomością języka migowego.  

 

Wykres 7. Lata wybudowania budynków mieszczących zespoły szkół.  
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 Najwięcej budynków, które mieszczą zespoły szkół wybudowano w latach 60 – tych 
i 70 - tych. Spośród 24 budynków, aż 18 było remontowanych w ostatnich latach, najwięcej 
modernizacji dokonano w 2008 roku (12 szkół).   

 Prace jakie wykonano przy okazji remontów, które umożliwiły poprawę 
funkcjonowania potencjalnych osób niepełnosprawnych w tych szkołach dotyczyły  
11 placówek. W 9 szkołach wybudowano pochylnie umożliwiające poruszanie się osób na 
wózkach. W jednym z zespołów wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby 
niepełnosprawnej, w następnym zainstalowano windę, w innym platformę pochyłą. Łazienki  
i toalety przystosowywano w pięciu zespołach szkół. Dodatkowo pojedyncze zespoły 
wymieniały podłogi na antypoślizgowe oraz montowały drzwi wejściowe.  

 Są to podstawowe prace aczkolwiek nie dostosowujące kompleksowo wskazane 
placówki.   

 

3.6.  Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze  
 

 W Lublinie funkcjonują cztery ośrodki szkolno – wychowawcze przeznaczone dla 
uczniów o różnych potrzebach związanych z niepełnosprawnością tj. upośledzenie umysłowe, 
niesłyszący i słabo słyszący, słabo widzący i niewidzący oraz niepełnosprawnościami 
sprzężonymi.  

 Trzy spośród ośrodków mają wyznaczone miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły. Każdy z budynków ma 
dogodne dojście do wejścia w postaci chodnika, 3 ośrodki mają chodnik z szorstką i równą 
nawierzchnią. Każde z tych dojść ma szerokość co najmniej 1,5 m, a trzy chodniki są 
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wyposażone w obniżone krawężniki. Pochylenie podłużne tych chodników jest do 5 %,  
w jednym przypadku to pochylenie jest większe. Oprócz ośrodka dla dzieci niesłyszących 
wszystkie pozostałe ośrodki mają pochylnię o szerokości 1,1 – 1,2 m, z pochyleniem 
maksymalnie do 6 % przy różnicy wysokości ponad 0,5 m. Pochylnie te charakteryzują się 
bezpiecznymi balustradami obustronnymi lecz nie posiadają obustronnych 7 centymetrowych 
krawężników. Tylko Specjalny Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy Nr 1 przy  
ul. Spółdzielczości Pracy 65 dysponuje spocznikiem poziomym przed drzwiami o wymiarach  
2,5 m x 1,5 m.  

 Drzwi wejściowe do ośrodków są zwykłe o szerokości co najmniej 90 cm, natomiast 
w dwóch ośrodkach próg przekracza wysokość 2 cm. Drzwi w toaletach mają zazwyczaj 
szerokość 80 cm. W drzwiach wewnętrznych, a także w toaletach nie ma progów.  

  Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 przy ul. Głuskiej 5 jest wyposażony  
w windę z rozsuwanymi drzwiami. Korytarze w ośrodkach mają co najmniej 1,4 m, a schody 
i pochylnie odróżniają się od powierzchni płaskich fakturą i/lub kolorem.   

 Pomieszczenia w trzech ośrodkach, w których na co dzień przebywają uczniowie 
oraz pracownicy, w tym również toalety mają wystarczająco miejsca do manewrowania 
wózkiem inwalidzkim (1,5 x 1,5 m).  

 Wszystkie ośrodki oprócz SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo 
Słyszącej przy ul. Herc 4 są wyposażone w podłogi antypoślizgowe. Dwa z czterech 
ośrodków mają uchwyty i poręcze, baterie uchylne i umywalki podwieszane.  

 Ośrodki nie są wyposażone w pętle indukcyjne, nawet ośrodek wyspecjalizowany  
w nauczaniu dzieci i młodzieży z uszkodzeniem słuchu. Jednak kadra posługuje się językiem 
migowym. W SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej pracowników, 
którzy rozmawiają w języku migowym jest 125 osób. W SOSW Nr 1 przy ul. Spółdzielczości 
Pracy pracują 3 osoby posługujące się językiem migowym.  

 Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. 
Sękowskiej przy ul. Hirszfelda 6 dysponuje przystawkami brajlowskimi do komputerów, co 
wynika ze specyfiki placówki.  

  Budynki SOSW dla dzieci i młodzieży słabo widzącej oraz słabo słyszącej lub 
niesłyszącej zostały wybudowane w latach 60 – tych. SOSW Nr 2 pobudowano w roku 1986, 
natomiast SOSW Nr 1 w roku 1992. Wszystkie ośrodki były remontowane w 2007 lub 2008 
roku. Prace jakich dokonano w celu ułatwienia funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych 
to: zrobienie wylewek samopoziomujących, ułożenie podłóg antypoślizgowych, dostosowanie 
sanitariatów, poszerzenie drzwi.  

 Otoczenie SOSW Nr 2 dostosowano do potrzeb osób – uczniów niepełnosprawnych 
ruchowo, wybudowano szacht windowy oraz zabezpieczono parking  dla samochodów, które 
dowożą osoby na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo wykonano remont głównego wejścia. 
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 Zgodnie ze specyfiką niepełnosprawności uczniów, którzy są codziennymi 
użytkownikami tych budynków podstawowe ich potrzeby wynikające z niepełnosprawności 
są zabezpieczone. 

 

4. Placówki opiekuńcze, wychowawcze, 
rekreacyjne i sportowe 
 

4.1. Bursy i internaty 
 

 Napłynęły 4 ankiety z burs w Lublinie (Nr: 1, 2, 3, 5) oraz dane z internatu 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej  
i Słabo Słyszącej przy ul. Herc 4.   

 Bursy nie mają wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych  
w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, internat dysponuje takim udogodnieniem dla osób  
z niepełnosprawnością ruchową. W trzech z pięciu placówek z parkingu do drzwi 
wejściowych wiedzie chodnik z równą i szorstką nawierzchnią o szerokości co najmniej  
1,5 m. W przypadku jednego z trzech chodników nieobniżone są krawężniki, a pochylenie 
podłużne nie przekracza 5 %.  

 Pochylnia funkcjonuje jedynie w internacie przy SOSW, natomiast żadna z burs nie 
dysponuje takim elementem architektonicznym. Pochylnia przed internatem ma szerokość 
mniejszą niż 1,1 m, a różnica jej wysokości wynosi poniżej 0,5 m. Nie jest ona wyposażona   
w żadne balustrady, ale po obu stronach są krawężniki o wysokości 7 cm. Wszystkie drzwi 
wejściowe w bursach są zwykłe, tylko drzwi w internacie dodatkowo są wyposażone  
w spocznik poziomy o powierzchni 2,5 m x 1,5 m.  

 W internacie przy SOSW oraz w Bursie Nr 2 drzwi wejściowe mają szerokość 
mniejszą niż 90 cm, w Bursie Nr 5 dokładnie 90 cm, a w Bursach Nr 1 i Nr 3 powyżej 90 cm. 
Drzwi wewnętrzne mają najmniej 80 cm szerokości, a progi w nich nie przekraczają 2 cm. 
Drzwi do toalet natomiast nie zawsze mają 80 cm, ale za to nie ma w nich progów. Zazwyczaj 
pomieszczenia, w których przebywają uczniowie i pracownicy burs i internatu dysponują 
miejscem niezbędnym do manewrowania wózkiem inwalidzkim, w jednej bursie jest to 
utrudnione. W toaletach jednak już nie ma na tyle dużo miejsca, by manewrować wózkiem, 
tylko w jednej bursie i w internacie znajdzie się powierzchnię 1,5 m x 1,5 m. Wyposażenie 
toalet nie jest wystarczające dla osób poruszających się na wózkach. We wszystkich 
placówkach są podwieszane (niezabudowane) umywalki oraz podłogi antypoślizgowe, lecz 
brak jest w nich uchwytów i poręczy oraz baterii uchylnych. 

 Jedynie w internacie funkcjonuje winda z rozsuwanymi drzwiami. 
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 Korytarze w bursach mają szerokość co najmniej 1,4 m, a schody i pochylnie nie 
odróżniają się kolorem lub fakturą od powierzchni płaskich.   

 Budynek internatu przy SOSW dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z tytułu 
narządu słuchu jest wyposażony w pętle indukcyjne, a 125 pracowników tej placówki 
posługuje się językiem migowym.  

 Żadna placówka nie ma zamontowanych przystawek brajlowskich do komputerów.  

 Lata wybudowania budynków mieszczących bursy i internat: 

Bursa Nr 1 – 1948 rok 

Bursa Nr 2 – 1957 rok 

Bursa Nr 3 – 1953 rok 

Bursa Nr 5 – 1976 rok 

Internat przy SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej  - 1972 rok. 

 Remonty trzech budynków odbyły się na przełomie 2007 – 2008 roku, i tylko 
internat przy SOSW wykazuje wykonanie przystosowań dla niepełnosprawnych uczniów. 
Remont internatu miał miejsce w 2008 roku i polegał on na poprawie nawierzchni dróg 
dojazdowych, wykonaniu podjazdu, zainstalowaniu windy, a także na dostosowaniu łazienek.    

  

4.2. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne 

 

 Pięć poradni zgłosiło dane dotyczące dostosowań budynków do potrzeb osób  
niepełnosprawnych. Żadna z poradni nie ma w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu  
z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Natomiast z parkingu do poradni 
dogodne dojście w postaci chodnika o szorstkiej i równej nawierzchni mają 4 spośród 
poradni. Chodniki te mają 1,5 m szerokości i charakteryzują się obniżonymi krawężnikami. 
Pochylenie chodnika wynosi maksymalnie 5 %. 4 z 5 poradni ma przed wejściem pochylnie, 
które mają obustronne balustrady z poręczami na wysokości 0,75 m i 0,9 m. Pochylnie nie 
posiadają zabezpieczeń w postaci krawężników o wysokości 7 cm. Wszystkie poradnie przed 
wejściem do budynku są zaopatrzone w poziomy spocznik kończący pochylnię. W trzech 
poradniach zamontowane są automatyczne drzwi, a w każdej z 5 poradni drzwi wejściowe 
mają szerokości powyżej 90 cm. Próg w tych drzwiach nie przekracza 2 cm.  

 Drzwi wewnętrzne mają szerokość co najmniej 80 cm, a progi w nich nie 
przekraczają 2 cm. Poradnie nie są wyposażone w windy, a mieszczą się także na piętrze 
(Zespół Poradni Nr 3, Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji, Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 6 mieszczące się przy ul. Młodej Polski 30), co 
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uniemożliwia osobom z trudnościami w poruszaniu się korzystanie z tego typu placówek. 
Korytarze w poradni są o szerokości co najmniej 1,4 m. Pomieszczenia w poradniach 
umożliwiają manewrowanie wózkiem inwalidzkim, toalety niestety tylko w 2 poradniach 
posiadają odpowiednią powierzchnię manewrową.   

 Drzwi do toalet są o szerokości minimalnie 0,8 m i nie posiadają progów wewnątrz. 
Toalety w poradniach nie mają podstawowego wyposażenia dla osób niepełnosprawnych: 
tylko dwie mają podłogi antypoślizgowe i podwieszane umywalki umożliwiające 
samoobsługę osobom na wózkach inwalidzkich. Tylko jedna poradnia dysponuje uchwytami  
i poręczami w łazience i jedna z poradni ma baterie uchylne. 

 Jedna z poradni jest wyposażona w pętlę indukcyjną, inna ma zatrudnionego 
pracownika, który posługuje się językiem migowym. W poradniach nie ma zamontowanych 
przystawek brajlowskich do komputerów.  

 Najstarszy budynek poradni jest 1935 roku, dwa są z lat 70 – tych, oraz dwa z 90 – 
tych. Cztery spośród pięciu budynków były remontowane w 2008 roku. Podczas tych 
remontów wykonano jedną pochylnię oraz zamontowano drzwi automatyczne. 

       

 

 

 

4.3.  Świetlice opiekuńczo – wychowawcze 
 

 Dane dotyczące dostosowań świetlic spłynęły z 15 placówek. Świetlice te są 
prowadzone przy parafiach rzymskokatolickich, organizacjach pozarządowych.  

 Połowa ze świetlic ma wyznaczone miejsca parkingowe dla aut osób 
niepełnosprawnych. W otoczeniu prawie wszystkich świetlic z parkingu do budynku 
prowadzi chodnik (11 świetlic), zazwyczaj charakteryzuje się on szorstką i równą 
nawierzchnią i ma szerokość co najmniej 1,5 m. Krawężniki chodników są obniżone  
w 8 przypadkach,  maksymalne pochylenie do 5 % występuje w 9 przypadkach.  

 W 5 świetlicach są zainstalowane pochylnie, przy czym dwie są o szerokości 1,1, m 
– 1,2 m, a pozostałe trzy mają szerokość powyżej 1,2 m. Wszystkie pochylnie mają różnicę 
wysokości w granicach 15 cm – 0,5 m, a w związku z tym ich pochylenie nie przekracza 8 %. 
Tylko 3 pochylnie mają obustronne balustrady z poręczami na wysokości 0,75  i 0,9 m oraz 
krawężniki o wysokości 7 cm, a spoczniki poziome przed drzwiami wejściowymi -  
4 pochylnie.  
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 Wszystkie ze świetlic mają zwykłe drzwi wejściowe z progami nie przekraczającymi 
wysokość 2 cm, szerokość tych drzwi zazwyczaj jest 0,9 m i więcej. Drzwi wewnętrzne mają 
zawsze co najmniej 0,8 m i nie mają uciążliwych progów, które przekraczałyby 2 cm 
wysokości.  

 Jeden z budynków dysponuje windą z rozsuwanymi drzwiami, jest to świetlica przy 
Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, przy  
ul. Doświadczalnej 46, jest to organizacja działająca dla dzieci i młodzieży, które tego typu 
dostosowań wymagają ze względu na poruszanie się na wózkach inwalidzkich.  

 Korytarze w świetlicach mają szerokość co najmniej 1,4 m (10 świetlic). Tylko  
w trzech budynkach schody czy pochylnie odróżniają się od powierzchni płaskich kolorem 
lub fakturą. Zazwyczaj (w 11 przypadkach) pomieszczenia świetlic mają potrzebną 
powierzchnię do manewrowania wózkiem inwalidzkim, w toaletach jednak już takich 
dostosowań nie ma. Jedynie 3 świetlice dysponują na tyle dużymi toaletami, aby 
wygospodarować w nich płaszczyznę 1,5 m x 1,5 m. W większości przypadków w toaletach 
są drzwi o szerokości 80 cm, a wewnątrz nich nie ma progów.  Podłogi antypoślizgowe, 
uchwyty i poręcze są tylko w czterech świetlicach, baterie uchylne jedynie w trzech 
świetlicach, umywalki podwieszane w sześciu świetlicach. Słabe dostosowania 
uniemożliwiają korzystanie z tych świetlic przez dzieci na wózkach lub posiadające inne 
utrudnienia ruchowe. Dwie świetlice są wyposażone w pętle indukcyjne, a jedna ma 
pracownika posługującego się językiem migowym. Żadna ze świetlic nie posiada przystawek 
brajlowskich w komputerach.  

 Dwa najstarsze budynki świetlic są z lat trzydziestych, cztery z lat 
siedemdziesiątych, trzy z lat osiemdziesiątych, jeden z 1996 roku oraz jeden z 2000 roku.  
Daty wybudowania czterech świetlic nie są znane. Po 2001 roku 7 spośród 15 świetlic miało 
przeprowadzone dostosowania dla osób niepełnosprawnych przy okazji wykonywanych 
remontów. Dostosowania te polegały min na: likwidacji progów, poszerzeniu drzwi, 
położeniu podłóg antypoślizgowych, wykonaniu pochylni, podjazdu, wyrównaniu chodników, 
dostosowaniu sanitariatów. W przypadku jednej ze świetlic dostosowania w ogóle nie były 
wykazane, a nawet nie przewidziane ze względu na to, że regulamin nie przewiduje 
przyjmowania osób niepełnosprawnych do placówki. 

 

4.4.  Obiekty sportowe 
 

   Obiekty sportowe, które brane są pod uwagę przy okazji tej analizy to obiekty  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”:  

- Hala Sportowa z krytą pływalnią przy Al. Zygmuntowskich,  

- Hala Globus przy ul. Kazimierza Wielkiego, 
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- kompleks basenów otwartych nad Zalewem Zemborzyckim, 

- Stadion Miejski przy Al. Zygmuntowskich, którego projekt budowlany zakłada kompletne 
dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, 

- Miejski Klub Sportowy „Start” przy ul. Piłsudskiego.  

 Jedynie Hala Globus w bezpośrednim sąsiedztwie budynku dysponuje 
wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  Obie hale 
sportowe oraz Klub „Start” mają dogodne dojście z parkingu do budynku w postaci chodnika 
o szorstkiej i równej nawierzchni, o szerokości 1,5 m.  Tylko dwa z chodników mają 
obniżone krawężniki. Klub „Start” oraz hala z pływalnią mają przed wejściem pochylnię, 
jedna z nich ma szerokość do 1,1 m, druga jest szersza niż 1,2 m. Pochylnie te są adekwatnie: 
o pochyleniu 6 % przy różnicy wysokości ponad 0,5 m oraz o pochyleniu maksymalnie 15 % 
przy różnicy wysokości do 15 cm. Obie pochylnie mają obustronne balustrady, a także 
zakończone są spocznikiem. Jedna z nich posiada krawężniki o wysokości 7 cm. Obiekty 
sportowe oprócz hali z pływalnią i kompleksu basenów nad zlewem mają automatyczne drzwi 
o szerokości powyżej 90 cm, bez progów. 

 Drzwi wewnętrzne mają minimum 80 cm szerokości i są bez progów. Żaden  
z budynków nie jest wyposażony w windę. Korytarze mają szerokość co najmniej 1,4 m, 
a powierzchnie płaskie odróżniają się fakturą i kolorem jedynie w klubie „Start”. 

 Powierzchnie manewrowe są wystarczające dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, zarówno w pomieszczeniach pracowników i klientów, jak i w toaletach. Toalety 
natomiast są wyposażone w drzwi o szerokości 80 cm i nie mają progów, wewnątrz 
zamontowane są uchwyty i poręcze oraz umywalki podwieszane. Baterii uchylnych nie ma  
w żadnym z obiektów.  

 Ze względu na specyfikę obiektów, nie są one wyposażone w pętle indukcyjne, 
przystawki brajlowskie, pracownicy natomiast nie posługują się językiem migowym.     

 Hala sportowa z krytą pływalnią przy ul. Zygmuntowskiej została wybudowana  
w 1969 roku, remont jaki miał miejsce w roku 2007 pozwolił na wyposażenie hali w podjazd, 
dostosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie podjazdów do szatni. 
Hala Globus wybudowana jest w 2006 roku, kompleks basenów nad Zalewem Zemborzyckim  
w 2008 roku.   

 

4.5.  Domy dziecka 

 

 Analizie poddanych zostanie 7 domów dziecka, przy czym 3 z nich (przy ul. 
Kilińskiego 12, ul. Mineralnej 21 i ul. Gen. Ducha 38) są zakwalifikowane jako budynki 
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mieszkalne jednorodzinne. Rodzinne domy dziecka nie przewidują opieki nad dziećmi  
z trudnościami w poruszaniu się. 

 Żadna z placówek nie ma w bezpośrednim sąsiedztwie budynku miejsc 
wyznaczonych dla aut osób niepełnosprawnych. Cztery domy mają dogodne dojście  
z parkingu do budynku, ale nawierzchnia równa i szorstka jest tylko w przypadku trzech  
z tych chodników. Chodniki te nie maja 1,5 m szerokości, ani obniżonych krawężników. 
Pochylenie podłużne nie przekracza 5 % w przypadku 3 z tych chodników.  

 W związku z tym, że nie przewidziana jest opieka nad dziećmi poruszającymi się na 
wózkach inwalidzkich w tych placówkach, budynki nie są wyposażone w pochylnie,  
 wszystkie drzwi wejściowe są zwykłe i zazwyczaj o szerokości powyżej 90 cm.  
W przypadku dwóch domów dziecka  drzwi te są o szerokości mniejszej niż 90 cm.  

 Budynki te nie są wyposażone w windy. Korytarze w domach są o szerokości 
mniejszej niż 1,4 m. Wielkość pomieszczeń używanych przez dzieci i personel we wszystkich 
domach umożliwia manewrowanie wózkiem inwalidzkim, w toaletach natomiast tylko dwóch 
domów jest możliwe wyłączenie powierzchni 1,5 m x 1,5 m niezbędnej dla osób na wózkach. 
Drzwi do toalet są o szerokości co najmniej 80 cm i nie posiadają progów. Toalety w ogóle 
nie posiadają takiego wyposażenia, jak uchwyty i poręcze. W jednym domu są położone 
podłogi antypoślizgowe w toalecie. Natomiast baterie uchylne i podwieszane umywalki są  
w trzech domach. Pozostałe utrudnienia np.: brak powierzchni manewrowej i tak 
uniemożliwiają osobie na wózku inwalidzkim przemieszczanie się po toalecie, a brak 
uchwytów nie pozwoli w ogóle na zamianę miejsca.  

 Domy ze względu na statutowe zajmowanie się dziećmi osieroconymi, lecz nie 
niepełnosprawnymi nie mają takich urządzeń jak: pętla indukcyjna czy przystawki 
brajlowskie. Podobnie jest w przypadku osób pracujących, które nie umieją języka 
migowego, ponieważ nie przewidziana jest opieka nad dziećmi z trudnościami  
w komunikowaniu się.  

 Najstarsze budynki są z 1898 i  1925 roku, dom przy ul. Pogodnej pobudowany 
został w roku 1968, rodzinne domy dziecka są z 1996 roku. Niemal wszystkie domy były 
remontowane w latach 2007 – 2008, lecz nie były to remonty uwzględniające potrzeby osób 
niepełnosprawnych, ponieważ są to placówki działające dla dzieci pełnosprawnych.  
W planach remontów natomiast jest wybudowanie w jednym z domów szachtu windowego  
i dostosowanie łazienek.    

 

5. Biblioteki i instytucje kultury  
 

5.1. Biblioteki 
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 Analiza będzie dotyczyła 30 filii Biblioteki Miejskiej im. H. Łopacińskiego, 
mieszczących się w różnych punktach miasta.   

 Tylko jedna filia biblioteki dysponuje wyznaczonym miejscem parkingowym dla aut 
osób niesprawnych ruchowo. Prawie wszystkie biblioteki (29) natomiast mają dostosowane 
dojście z parkingu do budynku dzięki równemu i wyposażonemu w szorstką nawierzchnię 
chodnikowi o szerokości co najmniej 1,5 m. Obniżone krawężniki ma tylko jedna trzecia 
chodników prowadzących do bibliotek, co utrudniłoby korzystanie z nich przez osoby na 
wózkach inwalidzkich.  Pochylenie podłużne chodnika jest maksymalnie do 5 %.   

 Jedynie do czterech bibliotek prowadzi pochylnia, dwie z nich są o szerokości 
większej niż 1,2 m. Pochylenie trzech z tych pochylni jest do 6 % przy różnicy wysokości 
ponad 0,5 m. Przepisowe balustrady obustronne na wysokości 0,75 m oraz 0,9 m oraz 
obustronne krawężniki o wysokości 7 cm mają trzy pochylnie, jedna w ogóle nie ma tego 
typu zabezpieczenia. Wszystkie pochylnie przed drzwiami kończą się spocznikami.  

 Jedna z filii ma zamontowane drzwi automatyczne, pozostałe biblioteki wyposażone 
są w zwykłe drzwi. W większości przypadków drzwi te mają co najmniej 90 cm, połowa 
bibliotek ma progi w drzwiach wejściowych na wysokości niższej niż 2 cm. Szerokość drzwi 
wewnętrznych jest powyżej 80 cm, a wysokość progów nie przekracza 2 cm. 

 Żaden z budynków biblioteki nie jest wyposażony w windę. Dodatkowo filie są 
często usytuowane na I lub nawet II piętrze budynków i nie mają żadnych dostosowań 
umożliwiających osobie na wózku inwalidzkim dotarcie do zasobów bibliotek. Większość 
bibliotek (20) posiada korytarze o szerokości co najmniej 1,4 m. Schody i pochylnie  
w budynku nie odróżniają się od poziomych płaszczyzn ruchu, ani fakturą, ani kolorem. 
Biblioteki nie są dostosowane więc nie tylko dla osób niepełnosprawnych z trudnościami  
w poruszaniu się, ale także dla osób z niedowidzeniem lub niewidomych, które chciałyby 
skorzystać z audiobooków. Dodatkowo nie są dostępne także katalogi bibliotek z powodu 
braku przystawek brajlowskich przy komputerach.  

 Każda z bibliotek dysponuje pomieszczeniami, które dają możliwość manewrowania 
wózkiem inwalidzkim, lecz w obliczu tego, że biblioteki mieszczą się także na piętrach, ten 
rodzaj dostosowania nie będzie warunkiem poprawy funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych. Problemy natomiast pojawiłyby się także w przypadku korzystania  
z toalet przez osoby poruszające się na wózkach. W 12 bibliotekach drzwi do toalet mają 
mniej niż 80 cm szerokości i nie ma w nich możliwości manewrowania wózkiem z powodu 
braku odpowiedniej powierzchni. W toaletach nie ma także odpowiednio dostosowanej 
armatury i wyposażenia, nie są zastosowane: podłogi antypoślizgowe, uchwyty i poręcze, 
baterie uchylne oraz podwieszane umywalki. Atutem natomiast jest brak progów w toaletach. 

 Dostosowania do niepełnosprawności dotyczącej osób z dysfunkcją słuchu, także nie 
funkcjonują w bibliotekach. Nie ma w Lublinie bibliotek wyposażonych w pętle indukcyjne,  
a pracownicy nie posługują się językiem migowym. 
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Wykres 8. Lata wybudowania budynków mieszczących filie Biblioteki Miejskiej im. H. 
Łopacińskiego.  

 

 

 

 Filie Biblioteki mieszczą się w budynkach, które po 2001 roku zostały remontowane. 
Takim remontom podlegało 14 budynków, prace dostosowawcze dotyczyły budynków, które 
mieszczą często inne instytucje. Prace te były typowo remontowe, ale zawierały min.  
w swoim zakresie: likwidację progów, poszerzenie drzwi wejściowych lub prowadzących do 
toalety, wybudowanie pochylni. Jednak w przypadku bibliotek ulokowanych na I i II piętrach 
są to dostosowania, które w konsekwencji nie będą mogły być wykorzystane przez 
niepełnosprawnych czytelników. 

5.2. Pozostałe instytucje kultury   
 

 W tej kategorii zostały uwzględnione następujące instytucje i ośrodki: Centrum 
Kultury przy ul. Peowiaków 12, Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 przy ul. Bernardyńskiej 14 
A, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” przy ul. Krańcowej 106, Biuro Wystaw 
Artystycznych przy ul. Grodzkiej 5a, Teatr im. Andersa przy ul. Dominikańskiej 1, Ośrodek 
Brama Grodzka – Teatr NN przy ul. Grodzkiej 21, Budynek mieszczący Zespół Pieśni  
i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej przy ul. I Armii Wojska Polskiego 3.  

 Jedynie budynek Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” ma w bezpośrednim sąsiedztwie 
budynku wyznaczone miejsce parkingowe dla aut osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Dodatkowe miejsca na parkingu oddalonym od budynku mają dwie placówki z wyżej 
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wymienionych. Pozostałe instytucje i ośrodki kultury w ogóle nie dysponują parkingami, więc 
dotarcie do nich dla osób z trudnościami w przemieszczaniu się jest niemożliwe. Dwie  
z instytucji mają dogodny chodnik o wymiarach, fakturze i pochyleniu umożliwiającym 
sprawne i bezpieczne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich lub o kulach.  

 Żaden z budynków nie ma przed wejściem pochylni ani windy z rozzuwanymi 
drzwiami, a drzwi wejściowe do nich są zwykłe lecz mające 90 cm i więcej szerokości. Drzwi 
wewnętrzne mają co najmniej 80 cm, a progi w drzwiach w połowie tych instytucji 
przekraczają 2 cm wysokości. Każda z instytucji ma korytarze o szerokości co najmniej  
1,4 m. Schody natomiast odróżniają się od poziomych płaszczyzn ruchu kolorem bądź 
fakturą. W pięciu placówkach pomieszczenia dają możliwość manewrowania wózkiem 
inwalidzkim. Tylko w trzech toaletach powierzchnia manewrowa pozwala na swobodne 
korzystanie z tych pomieszczeń. Szerokość drzwi w toaletach jest min. 80 cm, a wewnątrz 
toalet nie ma progów. Tylko w trzech obiektach są podłogi antypoślizgowe. Podobnie jest  
z uchwytami i poręczami oraz umywalkami podwieszanymi. Bateria uchylna jest jedynie  
w jednej placówce. 

 Budynki placówek kultury nie są wyposażone w pętle indukcyjne, a pracownicy tych 
instytucji nie posługują się językiem migowym. Budynki, w których się mieszczą są 
zabytkami. Najstarszy z nich – Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN jest wybudowany  
w 1342 roku. Cztery z tych budynków były wybudowane w XVII wieku. Budynek 
mieszczący Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” przy ul. I Armii Wojska Polskiego był 
wybudowany w 1886 roku. Pozostałe w latach 50 – tych poprzedniego stulecia. Każdy  
z budynków był remontowany, a wraz z tym adaptowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Dostosowania te dotyczyły: wykonania pochylni, montażu poręczy, 
dostosowań w łazienkach, likwidacji progów, wyrównania różnic poziomów posadzek, 
poszerzenie drzwi, położenia posadzek antypoślizgowych.  

 Trudności w podejmowaniu jakichkolwiek prac związanych z adaptacją tych 
budynków wynikają tutaj z tego, że są to budynki o statusie zabytków, a także często mają 
ograniczone możliwości finansowe na realizację tego typu potrzeb. Istnieją także problemy 
wynikające z prawa własności budynku.  

6.  Zakłady Opieki Zdrowotnej      
 

 Analizie poddano 26 zakładów opieki zdrowotnej. Tylko jeden z nich ma 
wyznaczone miejsce parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych. W przypadku  
17 ZOZów dojście z parkingu do wejścia budynku jest w postaci chodnika, który ma co 
najmniej 1,5 m szerokości i obniżone krawężniki. Tylko 6 z tych chodników posiada szorstką 
i równą nawierzchnię.  

 W 19 zakładach pochylenie maksymalne chodnika jest do 5 %. Tylko dwa ZOZy nie 
mają pochylni przed budynkiem. Szerokość pochylni natomiast jest zazwyczaj w granicach 
1,1 – 1,2 m, ich pochylenie natomiast zazwyczaj jest 15 % przy 15 – centymetrowej różnicy 
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wysokości. 21 pochylni jest zaopatrzonych w odpowiednie obustronne balustrady. 
Obustronne krawężniki przy tych pochylniach są jednak już rzadziej spotykane, dotyczy to 
jedynie 11 pochylni. Prawie wszystkie pochylnie (22) mają poziomy spocznik przed drzwiami 
wejściowymi o wymiarach min. 2,5 m x 1,5 m.  

 Drzwi do ZOZów są zwykłe, o szerokości 90 cm i powyżej. Drzwi wewnętrzne 
zawsze mają co najmniej 80 cm. Dwa zakłady dysponują windą z rozsuwanymi drzwiami. 
Korytarze w zakładach są zazwyczaj o szerokości co najmniej 1,4 m. Schody i pochylnie 
odróżniają się fakturą lub kolorem do poziomych płaszczyzn ruchu tylko w 5 budynkach. 
Powierzchnia manewrowa dla potrzeb osób poruszających się na wózku zawsze jest dostępna 
w pomieszczeniach, z których korzystają pacjenci i personel medyczny, w 20 ZOZach taka 
powierzchnia także jest wygospodarowana w toaletach. Wewnątrz toalet nie ma progów, 
 a drzwi do nich mają co najmniej 80 cm szerokości. Jeśli chodzi wyposażenie dla osób 
niepełnosprawnych w toaletach, to: w 4 ZOZach są podłogi antypoślizgowe, w 17 – są 
uchwyty i poręcze, w 8 ZOZach są zamontowane baterie uchylne, w 19 - umywalki są 
niezabudowane i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.  

 W ZOZach nie ma pętli indukcyjnych ani przystawek brajlowskich przy 
komputerach. W 6 zakładach wykazano po jednym pracowniku, który posługuje się językiem 
migowym.  

 W przypadku 18 zakładów nie został określony rok wybudowania budynku, 
pozostałe z nich są to budynki głównie z lat 70 – tych – 5 ZOZów. Największa liczba 
zakładów opieki zdrowotnej było remontowanych w roku 2006 (12). Osiem ZOZów było 
remontowanych w latach 2003 – 2005 oraz cztery w latach 2007 – 2008. Prace podczas tych 
remontów, które wiązały się z ułatwieniem funkcjonowania osobom niepełnosprawnym to 
głównie wybudowanie podjazdów do zakładów oraz wykonanie wejścia do budynku.  
W przypadku zakładów, których pomieszczenia mieszczą się jedynie na parterze budynku jest 
to znaczne udogodnienie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, także  
z powodu czasowych niesprawności. Jest to także przystosowanie będące dodatkowym 
atutem dla matek z dziećmi w wózkach.  

 

7. Wydziały Urzędu Miasta Lublin     
 

 Zgromadzone ankiety z Urzędu Miasta Lublin pozwoliły na wyłonienie  
16 budynków, w których funkcjonują wydziały. Przed siedmioma z nich w bliskiej odległości 
są wyznaczone koperty do parkowania aut osób do tego uprawnionych. Bezpieczne i dogodne 
dojście z parkingu do budynku w postaci chodnika o szorstkiej i równej nawierzchni ma  
11 wydziałów. Chodnik ten ma szerokość 1,5 m i charakteryzuje się obniżonymi 
krawężnikami, a jego maksymalne pochylenie podłużne nie przekracza 5 %.  
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 Jedynie 4 wydziały udostępniają osobom na wózkach samodzielne dostanie się do 
budynku dzięki pochylni przed budynkiem. Pochylnie te mają co najmniej 1,1, m szerokości, 
a ich pochylenie nie jest większe niż 8 % przy różnicy wysokości do 0,5 m. Trzy z czterech 
pochylni mają obustronne balustrady z poręczami na wysokości 0,75 m i 0,9 m. Tylko  
w przypadku dwóch pochylni krawężniki są o wysokości 7 cm. Żadna z pochylni nie kończy 
się poziomym spocznikiem. Dwie z jednostek mają automatyczne drzwi wejściowe do 
budynku, a wszystkie drzwi wejściowe do budynków wydziałów są o szerokości większej niż 
90 cm. Drzwi wewnętrzne w budynkach mają co najmniej 80 cm.  

 W 5 budynkach miejskich są windy z rozsuwanymi drzwiami. Korytarze mają 
szerokość co najmniej 1,4 m szerokości. Schody i pochylnie odróżniają się od powierzchni 
poziomych w 4 budynkach. Powierzchnia manewrowa zawsze jest dostępna  
w pomieszczeniach, w których są przyjmowani petenci, a także przebywają pracownicy.  
W przypadku toalet powierzchnia ta jest wygospodarowana w 10 budynkach. Drzwi do toalet 
są o szerokości co najmniej 80 cm i nie mają wewnątrz progów. Podłogi antypoślizgowe  
w toaletach są rzadkością, wykazano je jedynie w 3 urzędach. Uchwyty i poręcze oraz baterie 
uchylne są już w połowie budynków Urzędu Miasta Lublin (po 7 wskazań). Natomiast 
umywalki podwieszane są niemal we wszystkich z nich.  

 Pętle indukcyjne oraz przystawki brajlowskie nie są spotykane w Urzędzie Miasta. 
W jednym z wydziałów jedna osoba posługuje się językiem migowym. W 10 ankietach  
w ogóle nie została podana data wybudowania budynków. Te, które zostały wykazane są 
wybudowane w XIV (budynek Trybunału Koronnego, w którym mieści się Urząd Stanu 
Cywilnego), XIX wieku, oraz w latach 70 – tych. Remonty w wydziałach także wykazane są 
jedynie w 6 budynkach i są to modernizacje przeprowadzane w ostatnich  
3 latach. Remonty te albo nie uwzględniały potrzeb osób niepełnosprawnych i przystosowań 
pod ich kątem albo nie zostały wykazane w ankietach.  

 Budynki Urzędu Miasta nie są dostosowane do poruszania się po nich osób na 
wózkach inwalidzkich, nie mają także udogodnień dla osób z problemami ze słuchem czy 
wzrokiem.  

 

8.  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
i jednostki mu podległe  
 

8.1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jego filie, sekcje oraz działy mieszczą się 
 w 27 budynkach. MOPR nie ma wydzielonych miejsc dla aut osób niepełnosprawnych  
w sąsiedztwie budynków. Jedynie trzy z budynków mają „kopertę” bezpośrednio przy 
urzędzie. Połowa budynków MOPR ma dogodny chodnik prowadzący z parkingu do urzędu, 
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jest on 1,5 – metrowy, posiada pochylenie do 5 %, ma szorstką i równą nawierzchnię lecz 
tylko w 5 przypadkach jego krawężniki są obniżone.  

 Pochylnie o szerokości co najmniej 1,1 m są przed dziesięcioma budynkami 
MOPRu. Wszystkie pochylnie mają wymiarowe balustrady z poręczami, lecz tylko 4 z nich 
dysponują obustronnymi krawężnikami o wysokości 7 cm. Nie wszystkie pochylnie mają też 
poziomy spocznik przed drzwiami (8 z 10 pochylni). Wszystkie budynki są wyposażone  
w zwykłe drzwi. Szerokości tych drzwi przedstawia poniższy wykres.  

 

Wykres 9.  Szerokość drzwi wejściowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

 

 

  Drzwi wewnętrzne prawie we wszystkich budynkach są o szerokości co najmniej 80 
cm. Żaden z budynków nie jest wyposażony w windę z rozsuwanymi drzwiami. Budynek 
Pionu Świadczeń Socjalnych przy ul. Zemborzyckiej ma zainstalowany podnośnik dla osób 
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W większości budynków (19) korytarze mają 
szerokość co najmniej 1,4 m. Powierzchnie płaskie natomiast rzadko odróżniają się od siebie 
fakturą lub kolorem, w 6 budynkach wykazano schody i pochylnie odróżniające się od reszty 
powierzchni.  

 Miejsca do poruszania się na wózkach inwalidzkich w pomieszczeniach MOPRu są 
tylko w 11 budynkach, gdzie przebywają pracownicy, jak również klienci pomocy społecznej. 
W toaletach w ogóle nie ma takich powierzchni, które dają możliwość manewrowania 
wózkiem inwalidzkim. Dodatkowo drzwi do toalet w 10 budynkach nie mają nawet 80 cm 
szerokości, a w 7 toaletach są progi. Wyposażenie toalet jest bardzo ubogie. Zaledwie  
w dwóch toaletach są podłogi antypoślizgowe, tylko w jednej są uchwyty i poręcze, i tylko 
jedna jest wyposażona w baterię uchylną. W trzech łazienkach są zamontowane podwieszane 
umywalki.  
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 Budynki MOPRu nie są wyposażone w pętle indukcyjne, a komputery nie są 
doposażone w brajlowskie przystawki. W czterech sekcjach i działach jest w sumie sześciu 
pracowników, którzy komunikują się w języku migowym.  

 Nie było możliwe ustalenie daty budowy 11 budynków, w których się mieszczą 
sekcje i działy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.  

 

  Wykres 10.  Lata wybudowania budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

 

 

 Budynki MOPRu były remontowane w znacznej części po 2000 roku.  
W 18 budynkach prowadzono prace, które miały także w swoim zakresie dostosowania dla 
osób niepełnosprawnych. Prace wówczas wykonane dotyczyły zazwyczaj: wykonania 
podjazdów, montażu podnośnika lub windy, dostosowania toalet, położenia podłóg 
antypoślizgowych, wykonania chodnika, wymiany drzwi wejściowych. 

 

8.2.  Domy Pomocy Społecznej        

  

 W Lublinie jest pięć Domów Pomocy Społecznej. Jeden nich jest przystosowany do 
opieki nad osobami niepełnosprawnymi z powodu dysfunkcji narządu ruchu. Domy Pomocy 
są jednostkami, które w dużym stopniu są dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniami  
w poruszaniu się.  
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 Trzy z domów mają wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych  
w bliskiej odległości do budynku. Do drzwi czterech budynków prowadzą proste, dogodne 
chodniki o szorstkiej i równej nawierzchni, o szerokości co najmniej 1,5 m i o maksymalnym 
pochyleniu podłużnym do 5 % oraz charakteryzujące się obniżonymi krawężnikami. 

 Cztery domy z pięciu mają pochylnię. W dwóch domach są automatyczne drzwi 
wejściowe. A we wszystkich domach drzwi wejściowe mają szerokość powyżej 90 cm i są 
bez wysokich progów. Drzwi wewnętrzne w domach są o szerokości powyżej 80 cm, a progi 
nie przekraczają 2 cm. Wszystkie domy oprócz Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii 
Michelisowej przy ul. Archidiakońskiej są wyposażone w windy z rozsuwanymi drzwiami 
oraz mają korytarze o szerokości większej niż 1,4 m.  

 W trzech domach można zastać schody i pochylnie odróżniające się od poziomych 
płaszczyzn ruchu. Dom im. W. Michelisowej z racji swoich ograniczeń architektonicznych 
nie dysponuje pomieszczeniami, które pozwalają na swobodne przemieszczanie się wózkiem 
inwalidzkim. Pozostałe domy mają powierzchnię manewrową potrzebną dla osób 
poruszających się na wózkach w pomieszczeniach, w których przebywają pracownicy  
i mieszkańcy domów. W toaletach tylko dwóch domów jest powierzchnia manewrowa  
1,5 m x 1,5 m. Drzwi do toalet w 4 domach mają szerokość co najmniej 80 cm i są bez 
progów. Wszystkie domy mają w toaletach podłogi antypoślizgowe, uchwyty i poręcze oraz 
podwieszane umywalki. Jeden tylko dom - przeznaczony dla osób niepełnosprawnych  
ruchowo - ma dodatkowo wyposażenie w postaci baterii uchylnych.  

 Domy Pomocy Społecznej nie posiadają na swoim wyposażeniu pętli indukcyjnych 
oraz przystawek brajlowskich. Pracownicy domów nie posługują się językiem migowym.  

 Najwcześniej został wybudowany dom przy ul. Archidiakońskiej.  Dom przy ul. 
Głowackiego oraz al. Kraśnickich zostały wybudowane w latach 50 – tych. Dom przy  
ul. Kalinowszczyzna wybudowano w roku 1979, natomiast Dom dla Osób 
Niepełnosprawnych Fizycznie w roku 1985. Wszystkie z domów były remontowane po 2001 
roku. Dostosowania dla osób niepełnosprawnych polegały na: wybudowaniu pochylni, 
wykonaniu chodnika, montażu windy, dostosowaniu sanitariatów oraz montażu platformy.  

 

 

 

8.3. Środowiskowe Domy Samopomocy i Dzienne Domy  

   Pomocy Społecznej  
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 Siedem tego typu placówek złożyło ankiety, są to trzy Środowiskowe Domy 
Samopomocy oraz cztery Dzienne Domy, które działają pod szyldem Zespołu Dziennych 
Domów Pomocy Społecznej.  

 Trzy spośród siedmiu budynków mają bezpośrednio przy budynku miejsce 
parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Pięć placówek natomiast dysponuje dogodnym 
dojściem z parkingu do budynku w postaci chodnika o szerokości 1,5 m, o szorstkiej i równej 
nawierzchni, z obniżonymi krawężnikami oraz o maksymalnym podłużnym pochyleniu do  
5 %.  

 Pochylnie o szerokości co najmniej 1,1 m są wybudowane przed dwoma budynkami. 
Pochylenie maksymalne tych pochylni wynosi 8 % przy różnicy wysokości 15 cm – 0,5 m. 
Jedna z tych pochylni jest wyposażona w poręcze na wysokości 0,75 m i 0,9 m, druga  
w ogóle nie ma balustrady. Obie pochylnie mają krawężniki o wysokości 7 cm oraz spocznik 
o wymiarach 2,5 m x 1,5 m.  

 W dwóch placówkach są zamontowane automatyczne drzwi.  
We wszystkich domach drzwi są o szerokości powyżej 90 cm i nie posiadają progów 
przekraczających 2 cm wysokości. Drzwi wewnętrzne zawsze mają szerokość większą niż 80 
cm i także nie mają progów przekraczających 2 cm.  

 Trzy budynki mają windę z rozsuwanymi drzwiami, co umożliwia osobom  
z trudnościami w poruszaniu się przemieszczanie się po budynku. Korytarze w 5 domach 
mają szerokość co najmniej 1,4 m. Schody i pochylnie nie odróżniają się kolorem ani fakturą 
od płaszczyzn poziomych. W czterech placówkach są dostępne powierzchnie manewrowe  
w pomieszczeniach gdzie przebywają uczestnicy i pracownicy, w toaletach tylko trzech 
budynków znajdują się takie powierzchnie. Drzwi do toalet są o szerokości zazwyczaj 
większej niż 80 cm i nie mają wewnątrz progów. 

 Wyposażenie toalet najczęściej spotykane to podłogi antypoślizgowe (w 5 domach), 
w 4 domach są zamontowane poręcze i uchwyty oraz podwieszane umywalki. Baterie uchylne 
są spotykane tylko w jednej z tych placówek.  

 W trzech placówkach wykazano pętle indukcyjne, w żadnej natomiast nie 
funkcjonują przystawki brajlowskie. Pracownicy dziennych domów nie posługują się 
językiem migowym.  

 Najwcześniej wybudowany dom jest sprzed 1900 roku, dwa ze środowiskowych 
domów wybudowane zostały w latach 50 – tych, trzy budynki powstały w roku 1979, 
najpóźniej został wybudowany dzienny dom przy ul. Pozytywistów – w 1985 roku.  

 Cztery z domów miały wykonane remonty po 2004 roku, a prace wówczas 
wykonane, które ułatwiają obecnie korzystanie z tych budynków przez osoby 
niepełnosprawne to: wykonanie pochylni, podjazdu, chodnika, dwóch wind, poszerzenie 
drzwi i korytarzy, dostosowanie sanitariatów.     
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Podsumowanie 

 

 Analiza stanu budynków użyteczności publicznej w Lublinie ukazuje wiele barier, 
które powinny być uwzględnione przy remontach budynków miejskich. W dużej części 
budynki dysponują podjazdami i chodnikami, które pozwolą z parkingu dostać się do 
budynków lecz ciągle brakuje miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. 
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich lub o kulach rzadko mają komfort 
zaparkowania pod budynkiem, w którym załatwiają swoje sprawy urzędowe.  

 Lubelskie urzędy mają także ograniczone możliwości korzystania z ich budynków  
z powodu braku wind, a umiejscowienia części instytucji na piętrach. Ta bariera ogranicza 
osobom z dysfunkcjami narządu ruchu w ogóle dostanie się do biblioteki, urzędu, szkoły, 
instytucji pomocy społecznej.   

 Niektóre z dostosowań np.: pochylnie lub drzwi wejściowe mają niewłaściwe 
wyposażenie lub rozmiary. W części tych dostosowań brakuje niezbędnych elementów 
wyposażenia np.: balustrad lub krawężników o wysokości 7 cm. Podobna sytuacja ma miejsce 
przy chodnikach, które nie mają obniżonych krawężników.  

 Wewnątrz budynków dostosowania wymagają wielu dodatkowych prac, tak by 
mogłyby z nich korzystać osoby z ograniczeniami w poruszaniu się, widzeniu i słyszeniu. 
Często dostanie się do budynku dzięki chodnikowi i pochylni uniemożliwia korzystanie  
z niego tuż za drzwiami wejściowymi. Szerokość drzwi może udostępnić osobom na wózkach 
wejście do urzędów, lecz skorzystanie z toalet może stanowić poważne problemy z powodu: 
braku powierzchni manewrowej dla wózków, braku uchwytów i poręczy. Często pojawiają 
się w wyposażeniu podwieszane umywalki i podłogi antypoślizgowe, lecz brakuje już 
wygodnych baterii uchylnych.  

 Powierzchnie manewrowe zazwyczaj są dostępne pomieszczeniach, w których 
przebywają pracownicy, a także petenci i klienci urzędów.  

 Jeśli chodzi o dostosowania dla osób z uszkodzeniem słuchu lub wzroku trudności są 
w specjalnym oprzyrządowaniu, a także z ułatwieniami w poruszaniu się po budynku. Osoby 
niesłyszące i niewidome nie mają szansy na obsługę i swobodne poruszanie się po urzędach 
bez pomocy przewodnika lub opiekuna. 

 

Spisów  wykresów: 

 

1. Szerokość pochylni w przedszkolach  ……………………………..  str. 7 
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2. Maksymalne pochylenie pochylni w przedszkolach przy dopowiadającej jej 
wysokości  ………………………………………………………………………  str. 7 
 

3. Szerokość drzwi wejściowych do przedszkoli …………………….  str. 8 
 

4. Lata wybudowania budynków mieszczących przedszkola ………..  str. 9 
 

5. Szerokość pochylni w szkołach podstawowych …………………...  str. 10 
 

6. Lata wybudowania budynków szkół podstawowych ………………  str. 11 
 

7. Lata wybudowania budynków mieszczących zespoły szkół ………  str. 15 
 

8. Lata wybudowania budynków mieszczących filie Biblioteki Miejskiej  
im. H. Łopacińskiego ………………………………………………. str. 24 
 

9. Szerokość drzwi wejściowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
………………………………………………………………………. str. 28 
 

10. Lata wybudowania budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
………………………………………………………………………. str. 29    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzór ankiety określającej dostępność obiektu użyteczności 
publicznej dla osób niepełnosprawnych 

  

Realizacja „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w 
latach 2008 – 2013” zakłada ustalenie stanu dostosowania budynków w mieście dla osób 
niepełnosprawnych. Ankieta ta przyczyni się do ustalenia, w których budynkach dostępność 
ta jest utrudniona lub nie ma jej wcale. Realizatorami Programu są wszystkie Wydziały 
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Urzędu Miasta dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – jako koordynator działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych liczy na pomoc w zbieraniu informacji, ale także na wspólne 
formowanie polityki sprzyjającej wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w naszym  
mieście.    

 

      Lublin, dnia   .............................   2008  roku.    

 

 

1. Nazwa instytucji lub urzędu  ............................................................................................. 
............................................................................................................................................... 

 

2. Wydział, dział lub sekcja (jeśli posiada oddzielny budynek) 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

 

3. Adres, telefon, fax, e-mail .................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 

 

4. Czy instytucja/urząd ma wyznaczone miejsca parkingowe dla samochodów osób 
niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku ? 

 

a) tak 
b) nie 

 

5. Czy instytucja/urząd ma dogodne dojście z parkingu do wejścia budynku w postaci 
chodnika? 
 

a) tak 
b) nie (proszę przejść do pytania  Nr 10) 

 

 

6. Czy chodnik ten charakteryzuje się szorstką, równą nawierzchnią ? 
 

a) tak 
b) nie 
 

7. Czy chodnik posiada co najmniej 1,5 m szerokości ? 
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a) tak 
b) nie 

 

8. Czy krawężniki tego chodnika są obniżone ? 
 

a) tak 
b) nie 

 

9. Jakie jest maksymalne pochylenie chodnika ?   

 

a) do 5% 
b) powyżej 5% 
 

10. Czy budynek ma przed wejściem pochylnię ? 
 

a) tak 
b) nie  (proszę przejść do pytania Nr  16)  

 

11. Jaka jest szerokość pochylni ? 
 

a) do 1,1 m 
b) 1,1 m do 1,2 m 
c) powyżej 1,2 m 

 

12. Jakie jest maksymalne pochylenie  pochylni przy odpowiadającej jej wysokości ? 
 

a) pochylenie max. 6 % przy różnicy wysokości ponad 0,5 m  
b) pochylenie max. 8 % przy różnicy wysokości 15 cm - 0,5 m 
c) pochylenie max. 15 % przy różnicy wysokości do 15 cm 
d) inne (jakie ?) ................................................................. 
 

 

13. Czy pochylnia ma obustronne balustrady z poręczami na wysokości 0,75 m i 0,9 m ? 
 

a) tak 
b) nie ma w ogóle balustrad 
c) tak ma, lecz inne (jakie?) ........................................................................ 

 

14. Czy pochylnia ma obustronne krawężniki o wysokości 7 cm ? 
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a) tak 
b) nie 

 

15. Czy przed drzwiami wejściowymi jest spocznik poziomy o powierzchni min. 2,5m x 
1,5m ? 

 

a) tak 
b) nie 

 

16. Jakiego rodzaju są drzwi wejściowe do budynku ? 

  

a) zwykłe 
b) automatyczne  

 

17. Jakiej szerokości są drzwi wejściowe ? 

  

a) do 0,9 m 
b) 0,9 m 
c) powyżej 0,9 m 
 

18. Czy próg w drzwiach wejściowych nie przekracza wysokości 2 cm ? 

 

a) tak 
b) nie  

 

19. Czy szerokość drzwi wewnętrznych jest min. 0,8 m  ? 
 

a) tak 
b) nie 

 

20. Czy próg w drzwiach wewnętrznych nie przekracza wysokości 2 cm ? 

 

c) tak 
d) nie  

 

21. Czy budynek wyposażony jest w windę z drzwiami rozsuwanymi ? 
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a) tak 
b) nie 

 

22. Czy budynek posiada korytarz o szerokości co najmniej 1,4 m ? 

 

a) tak 
b) nie 

 

23. Czy schody i pochylnie w budynku charakteryzują się powierzchniami 
odróżniającymi się od poziomych płaszczyzn ruchu (kolorem lub/i fakturą) ? 
 

a) tak 
b) nie 

 

24. Czy pomieszczenia, z których korzystają pracownicy i klienci obiektu mają 
powierzchnię umożliwiającą manewrowanie wózkiem inwalidzkim, tzn. min.  1,5 m x 1,5 
m ? 
 

a) tak  
b) nie 

 

25. Czy drzwi do toalet mają szerokość min. 0,8 m? 

 

a) tak 
b) nie 

 

26. Czy wewnątrz toalet są progi ? 
 

a) tak 
b) nie 

 

27. Czy w toaletach znajduje się powierzchnia manewrowa min. 1,5 m x 1,5 m ? 
 

a) tak 
b) nie 
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28. Czy toalety są wyposażone w odpowiednią armaturę i wyposażenie dla osób 
niepełnosprawnych ?  proszę zaznaczyć „x” przy wyposażeniu toalet w Państwa 
urzędzie  
  

podłogi antypoślizgowe 

 uchwyty, poręcze  

 bateria uchylna 

 umywalka podwieszana (niezabudowana) dostosowana do 
użytkowania przez osobę na wózku inwalidzkim   

 

29. Czy budynek jest wyposażony w pętle indukcyjne ? 
 

a) tak 
b) nie 

 

30. Czy urzędnicy Państwa instytucji/urzędu posługują się językiem migowym ?   
 

a) tak  
b) nie (proszę przejść do pytania Nr 32) 

 

31. Ilu pracowników Państwa instytucji/urzędu posługuje się językiem migowym ? 
................................... 
 

32. Czy w Państwa instytucji/wydziale/dziale są zamontowane przystawki brajlowskie 
do komputerów? 
 

a) tak 
b) nie 

 

33. W którym roku budynek Państwa instytucji został wybudowany ?   .......................... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

34. W którym roku miał miejsce ostatni remont lub adaptacja ?  ...................................  

 

35. Jakie prace dostosowujące budynek dla potrzeb osób niepełnosprawnych zostały 
wówczas wykonane? 
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

35. Uwagi:  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  

 

 

Dziękujemy za udostępnienie danych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


