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Osoby z niepełnosprawnościami, czyli kto?

Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami

nie: kalek

nie: inwalidów

nie: sprawnych inaczej

nie: niepełnosprawnych

Źródło: https://www.dailymail.co.uk/news/article-5124539/Photos-
disabled-people-Victorian-era.html



O jakiej grupie mówimy?

Osoby z niepełnosprawnościami, czyli kto?



15% czyli co 7 osoba mijana na ulicy

w Polsce

Osoby z niepełnosprawnościami, czyli kto?



w Polsce

5,7 mln
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A tak konkretnie, to o kim mówimy?

Osoby z niepełnosprawnościami, czyli kto?



Osoby z niepełnosprawnościami, czyli kto?

Źródło: materiały Fundacji Polska Bez Barier
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Osoby z niepełnosprawnościami, czyli kto?

Źródło: materiały Fundacji Polska Bez Barier



Osoby z niepełnosprawnościami, czyli kto?

Źródło: Instagram.com/przekossakowski



Osoby z niepełnosprawnościami, 
czyli kto?

Źródło: https://www.vanityfair.com/style/2018/04/demi-
moore-cover-story-august-1991



Osoby z niepełnosprawnościami, czyli kto?

Źródło: https://www.se.pl/wiadomosci/gwiazdy/tak-sie-wyprowadza-osmioraczki-zdjecia-aa-
sME8-Sw4j-CMMX.html



Osoby z niepełnosprawnościami, czyli kto?

Źródło: https://www.terazmuzyka.pl/the-rolling-stones-wkrotce-wyrusza-w-kolejna-trase/



Osoby z niepełnosprawnościami, 
czyli kto?

Źródło: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-4044018/Well-
Terminator-Arnold-Schwarzenegger-heads-shops-broken-leg-encased-
medical-boot.html



Osoby z niepełnosprawnościami, 
czyli kto?

Czyli potencjalnie bardzo duża grupa osób, 
ponieważ…

Źródło: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-4044018/Well-
Terminator-Arnold-Schwarzenegger-heads-shops-broken-leg-encased-
medical-boot.html



Osoby z niepełnosprawnościami, czyli kto?

Źródło: https://usefuldiyprojects.com/shoes-non-slip-how-can-i-make-my/



Dlaczego ewakuacja osób z niepełnosprawnościami

jest ważna?



Dlaczego ewakuacja osób z niepełnosprawnościami jest ważna?

Źródło: https://metro.co.uk/2015/05/28/the-care-bears-movie-is-30-years-old-13-life-
lessons-weve-learned-from-the-care-bears-5219000/

Jesteśmy mili i nie 
chcemy, żeby ludzie 
płonęli.



Dlaczego ewakuacja osób z niepełnosprawnościami jest ważna?

Źródło: https://usefuldiyprojects.com/shoes-non-slip-how-can-i-make-my/

Myślimy o sobie 
(i ciągle pamiętamy, że 
sami jesteśmy o krok od 
niepełnosprawności).



Dlaczego ewakuacja osób z niepełnosprawnościami jest ważna?

Musimy.
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Dlaczego ewakuacja osób z niepełnosprawnościami jest ważna?

Musimy.



Ewakuacja OzN w przepisach i w praktyce

czyli co dokładnie należy robić?



Ewakuacja OzN w przepisach

Należy:

→ Zapewnić niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności 
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez OzN 
(w tym minimalny udział lokali mieszkalnych dla OzN) – Ustawa Prawo 
budowlane

→ Zapewnić możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób – Ustawa o 
zapewnieniu dostępności

→ Zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji: w tym szybkie i bezpieczne 
opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do 
stanu sprawności osób przebywających […] – Rozporządzenie w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej.



… i w praktyce

Źródło: https://www.howitworksdaily.com/how-stephen-hawkings-wheelchair-works/



Potencjalne problemy podczas ewakuacji



Potencjalne problemy podczas ewakuacji

Źródło: materiały Fundacji Polska Bez Barier

→ brak możliwości 
(lub ograniczona 
możliwość) 
poruszania się po 
schodach,

→ dłuższy czas 
przemieszczania 
się,

→ konieczność użycia 
specjalistycznego 
sprzętu,

→ wydłużony czas 
ewakuacji.



Potencjalne problemy podczas ewakuacji

Źródło: materiały Fundacji Polska Bez Barier

→ brak możliwości (lub 
ograniczona 
możliwość) 
usłyszenia alarmu,

→ brak możliwości (lub 
ograniczona 
możliwość) 
zrozumienia 
komunikatów,

→ komunikaty świetlne 
/ wizualne mogą być 
niewystarczające (np. 
nocleg w hotelu),

→ wydłużony czas 
ewakuacji.



Potencjalne problemy podczas ewakuacji

Źródło: materiały Fundacji Polska Bez Barier

→ brak możliwości 
(lub ograniczona 
możliwość) 
zobaczenia 
oznaczeń,

→ brak możliwości 
(lub ograniczona 
możliwość) 
samodzielnego 
poruszania się 
podczas ewakuacji

→ wydłużony czas 
ewakuacji.



Potencjalne problemy podczas ewakuacji

Źródło:  Instagram.com/przekossakowski

→ brak możliwości 
(lub ograniczona 
możliwość) 
pełnego i 
szybkiego 
zrozumienia 
komunikatów i 
instrukcji,

→ wydłużony czas 
ewakuacji.



Potencjalne problemy podczas ewakuacji

Źródło: https://www.terazmuzyka.pl/the-rolling-stones-wkrotce-wyrusza-w-kolejna-trase/

→ brak możliwości (lub 
ograniczona 
możliwość) poruszania 
się po schodach,

→ dłuższy czas 
przemieszczania się,

→ (czasami) konieczność 
użycia 
specjalistycznego 
sprzętu,

→ brak możliwości (lub 
ograniczona 
możliwość) usłyszenia 
alarmu,

→ brak możliwości (lub 
ograniczona 
możliwość) pełnego i 
szybkiego zrozumienia 
komunikatów i 
instrukcji,

→ wydłużony czas 
ewakuacji.



Osoby z niepełnosprawnościami, 
czyli kto?

Źródło: https://www.vanityfair.com/style/2018/04/demi-
moore-cover-story-august-1991

→ brak możliwości (lub ograniczona możliwość) 
poruszania się po schodach,

→ dłuższy czas przemieszczania się,
→ (czasami) konieczność użycia specjalistycznego 

sprzętu,
→ wydłużony czas ewakuacji.



Osoby z niepełnosprawnościami, 
czyli kto?

Źródło: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-4044018/Well-
Terminator-Arnold-Schwarzenegger-heads-shops-broken-leg-encased-
medical-boot.html

→ brak możliwości (lub ograniczona możliwość) 
poruszania się po schodach,

→ dłuższy czas przemieszczania się,
→ (czasami) konieczność użycia specjalistycznego 

sprzętu,
→ wydłużony czas ewakuacji.



Potencjalne problemy podczas ewakuacji

Źródło: https://www.terazmuzyka.pl/the-rolling-stones-wkrotce-wyrusza-w-kolejna-trase/

Wydłużony czas ewakuacji

Wydłużony czas informowania 
o niebezpieczeństwie / 

przekazywania komunikatów

Wydłużony czas 
przemieszczania się (mniejsza 

prędkość, dłuższa droga)

+



Możliwe rozwiązania



Możliwe rozwiązania

architektoniczne sprzętowe organizacyjne



Możliwe rozwiązania

architektoniczne sprzętowe

→Drogi ewakuacyjne 
(i wnęki na sprzęt),

→Miejsce oczekiwania 
na ewakuację,

→Punkt zbiórki dla 
osób potrzebujących 
dodatkowej pomocy 
/ asysty.

→Plany ewakuacyjne,
→Oznakowanie,
→Sprzęt do ewakuacji.

→ Instrukcja 
Bezpieczeństwa 
Pożarowego

→Postępowanie w 
trakcie ewakuacji

→Szkolenia
→ Indywidualny Plan 

Postępowania 
(PEEP)

organizacyjne



Możliwe rozwiązania

architektoniczne sprzętowe

→Drogi ewakuacyjne 
(i wnęki na sprzęt),

→Miejsce oczekiwania 
na ewakuację,

→Punkt zbiórki dla 
osób potrzebujących 
dodatkowej pomocy 
/ asysty.

→Plany ewakuacyjne,
→Oznakowanie,
→Sprzęt do ewakuacji.

→ Instrukcja 
Bezpieczeństwa 
Pożarowego

→Postępowanie w 
trakcie ewakuacji

→Szkolenia
→ Indywidualny Plan 

Postępowania 
(PEEP)

organizacyjne

projektowanie



Rozwiązania architektoniczne



1. Drogi ewakuacyjne



1. Drogi ewakuacyjne

Szerokość:
≤ 20 osób → 1,2 cm
< 234 osób →  1,4 m
> 234 osób → 0,6 m na każde 
100 osób



1. Drogi ewakuacyjne

Szerokość:
≤ 20 osób → 1,2 cm
< 234 osób →  1,4 m
> 234 osób → 0,6 m na każde 
100 osób

Szerokość:
W każdym przypadku → min. 1,5 
m, optymalnie 1,8 m



1. Drogi ewakuacyjne

Długość:
zależna od typu budynku i ilości dróg 
ewakuacyjnych (1 dojście / ≥ 2 dojścia)
ZL IV → 60 m* / 100 m
ZL III → 30 m */ 60 m
ZL I, ZL II, ZL V → 10 m / 40 m
*w tym maks. 20 m na poziomej drodze 
ewakuacyjnej



1. Drogi ewakuacyjne

Długość:
zależna od typu budynku i ilości dróg 
ewakuacyjnych (1 dojście / ≥ 2 dojścia)
ZL IV → 60 m* / 100 m
ZL III → 30 m */ 60 m
ZL I, ZL II, ZL V → 10 m / 40 m
*w tym maks. 20 m na poziomej drodze 
ewakuacyjnej

Długość:
W każdym przypadku →  jak 
najkrótsza



1. Drogi ewakuacyjne

Wysokość:
minimum 2,3 m
Na każdym 10-metrowym odcinku drogi 
ewakuacyjnej dopuszcza się obniżenie do 2 m 
na długości maks. 1,5 m.



1. Drogi ewakuacyjne

Wysokość:
minimum 2,3 m
Na każdym 10-metrowym odcinku drogi 
ewakuacyjnej dopuszcza się obniżenie do 2 m 
na długości maks. 1,5 m.

Wysokość:
minimum 2,3 m
Obniżenia oznaczane kontrastowo



1. Drogi ewakuacyjne

Szerokość drzwi
≤ 3 osób → 0,8 cm
≤ 150 osób →  0,9 m
> 150 osób →  0,6 m na każde 100 osób



1. Drogi ewakuacyjne

Szerokość drzwi
≤ 3 osób → 0,8 cm
≤ 150 osób →  0,9 m
> 150 osób →  0,6 m na każde 100 osób

Szerokość drzwi
W każdym przypadku → min. 0,9 m



1. Drogi ewakuacyjne

Kierunek otwierania drzwi
- na zewnątrz 
→ z pom. dla  > 50 osób lub dla > 6 OzN 
→ drzwi zewnętrzne
- dowolnie → w pozostałych przypadkach



1. Drogi ewakuacyjne

Kierunek otwierania drzwi
- na zewnątrz 
→ z pom. dla  > 50 osób lub dla > 6 OzN 
→ drzwi zewnętrzne
- dowolnie → w pozostałych przypadkach

Kierunek otwierania drzwi
Dowolnie, pod warunkiem 
zapewnienia przestrzeni 
manewru i wygodnego 
przejścia



1. Drogi ewakuacyjne

Obudowa:
Materiały palne trudno zapalne
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Materiały niepalne



1. Drogi ewakuacyjne

Obudowa:
Materiały palne trudno zapalne

Obudowa:
Materiały niepalne

Rekomenduje się stosowanie 
do wykończenia wnętrz 
wyroby niepalne lub palne, 
ale wykonane z materiałów 
naturalnych (drewno, tkaniny 
lniane itp.) - palą się one 
kilkukrotnie wolniej niż 
tworzywa sztuczne, co 
przekłada się bezpośrednio 
na czas dostępny na 
ewakuację.



1. Drogi ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne



1. Drogi ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne

Dodatkowe oświetlenie przy 
posadzce (listwy)



1. Drogi ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne

Dodatkowe oświetlenie przy 
posadzce (listwy)

albo

Dodatkowe oświetlenie w 
posadzce (punkty świetlne), 
np. w formie strzałek 
kierujących do wyjść i dróg 
ewakuacyjnych



1. Drogi ewakuacyjne

Dodatkowe oświetlenie w 
posadzce (punkty świetlne), 
np. w formie strzałek 
kierujących do wyjść i dróg 
ewakuacyjnych

Źródło: M. Stylidi, A. Tavoulari, M. Zeza, P. Katsoulis, V. Pasparaki: A School 
EvacuationPlan afterEarthquakefor Blind, MDVI and Deaf-Blind Students
-Universal Design of Wayfinding and CognitiveMapsUsing Multi-Sensory 
Signs [w: ] Materiały pokonferencyjne International Conference on Enabling
Access for Personswith Visual Impairment, dostęp online: 
https://www.researchgate.net/



1. Drogi ewakuacyjne

Schody i pochylnie na drogach ewakuacyjnych



1. Drogi ewakuacyjne

Schody i pochylnie na drogach ewakuacyjnych

pasy o szerokości 50-100 mm



1. Drogi ewakuacyjne

Wyjście ewakuacyjne



1. Drogi ewakuacyjne

Wyjście ewakuacyjne Szerokość min. 0,9 m



1. Drogi ewakuacyjne

Wyjście ewakuacyjne Szerokość min. 0,9 m

siłownik 
wspomagający ich 

otwieranie



1. Drogi ewakuacyjne

Wyjście ewakuacyjne Szerokość min. 0,9 m

siłownik 
wspomagający ich 

otwieranie

dobrze widoczny 
przycisk uruchamiający 

siłownik 



1. Drogi ewakuacyjne

Wyjście ewakuacyjne Szerokość min. 0,9 m

dobrze widoczny 
przycisk uruchamiający 

siłownik 

skontrastowane kolorystycznie w 
stosunku do sąsiadujących ścian i podłóg

siłownik 
wspomagający ich 

otwieranie



1. Drogi ewakuacyjne

Wnęki na sprzęt



1. Drogi ewakuacyjne

Wnęki na sprzęt



Wnęki na sprzęt

1. Drogi ewakuacyjne



2. Miejsce oczekiwania na ewakuację



2. Miejsce oczekiwania na ewakuację

→ Ustawa o dostępności
(Dz.U. 2019 poz. 1696)



2. Miejsce oczekiwania na ewakuację

→ Ustawa o dostępności
(Dz.U. 2019 poz. 1696)



2. Miejsce oczekiwania na ewakuację

→ Jak wdrażać Ustawę o 
zapewnianiu dostępności?
(poradnik)

www.dostepnoscplus.gov.pl



2. Miejsce oczekiwania na ewakuację

→ Jak wdrażać Ustawę o 
zapewnianiu dostępności?
(poradnik)

www.dostepnoscplus.gov.pl

Stosowane w przypadku obiektów o przynajmniej 
jednej kondygnacji powyżej parteru.



2. Miejsce oczekiwania na ewakuację

→ Lokalizacja: w sposób nieograniczający drogi ewakuacyjnej, w pobliżu dróg 
ewakuacyjnych



2. Miejsce oczekiwania na ewakuację
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→ w pierwszej kolejności jako część 
klatki schodowej – w miarę 
możliwości z oknem 
ratowniczym o szerokości co 
najmniej 0,90 m

wymiary minimalne: 1,5 x  2,5 m
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2. Miejsce oczekiwania na ewakuację

→ w pierwszej kolejności jako część 
klatki schodowej – w miarę 
możliwości z oknem 
ratowniczym o szerokości co 
najmniej 0,90 m

wymiary optymalne: 3 x 2,5 m



2. Miejsce oczekiwania na ewakuację

→ jeśli takie rozwiązanie nie jest 
możliwe – jako część przejścia 
do klatki schodowej

wymiary minimalne: 2,5 x  1,5 m
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2. Miejsce oczekiwania na ewakuację

→ jeśli takie rozwiązanie nie jest 
możliwe – jako część przejścia 
do klatki schodowej

wymiary optymalne: 4,5 x  3 m
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2. Miejsce oczekiwania na ewakuację

→ jeśli takie rozwiązanie też nie jest 
możliwe – jako osobne 
pomieszczenie przy klatce 
schodowej

wymiary minimalne: 1,5 x  3 m
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2. Miejsce oczekiwania na ewakuację

→ jeśli takie rozwiązanie też nie jest 
możliwe – jako osobne 
pomieszczenie przy klatce 
schodowej

wymiary optymalne: 3,5 x  3,5 m



2. Miejsce oczekiwania na ewakuację

→ Zapewnienie zwiększonej odporności na ogień i dym, 

→ Wykonanie z materiałów niepalnych,



2. Miejsce oczekiwania na ewakuację

→ Powierzchnia manewrowa wewnątrz: 

• co najmniej 1,5 x 1,5 m

• optymalnie 2,0 x 2,0 m



2. Miejsce oczekiwania na ewakuację



2. Miejsce oczekiwania na ewakuację

→ Oznaczenie:

• znakiem świetlnym „pokój oczekiwania” lub „miejsce oczekiwania”, 
aktywowanym w momencie uruchomienia alarmu, 

• opisem brajlowskim na drzwiach,

• od strony korytarza – oznaczenie dodatkowym znakiem świetlnym, 
informującym o tym, że w środku znajduje się osoba/y.



2. Miejsce oczekiwania na ewakuację

→ Oznaczenie:
(propozycja)



2. Miejsce oczekiwania na ewakuację

→ Wyposażenie:

• okno ratownicze o wymiarach 
minimum 0,6 m x 1,1 m 
(rekomendowane – co najmniej 
0,9 m z uwagi na możliwość 
swobodnego przejścia z 
noszami / materacem 
ewakuacyjnym) 

≥ 0,9 m (wg OP min. 0,60 m)

m
in

. 1
,1

0
 m

m
ak

s.
 0

,9
0

 m

dostęp z zewnątrz

(np. klamka)



2. Miejsce oczekiwania na ewakuację

→ Wyposażenie:

• środki ochrony przeciwpożarowej (środki gaśnicze, koce ochronne itp.),

• środki komunikacji z ekipami ratowniczymi (pozwalające na dwukierunkową 
łączność ze służbami),

• zapewnienie możliwości komunikacji co najmniej dwoma sposobami (np. 
komunikacja głosowa i wizualna – przez telefon i wideofon),

• miejsce do siedzenia (na czas oczekiwania),

• Rekomendowane: urządzenia wspomagające ewakuację (wózki / materace).



2. Miejsce oczekiwania na ewakuację

A co, jeśli nie można wyznaczyć miejsca oczekiwania na ewakuację? 



3. Punkt zbiórki dla osób potrzebujących pomocy / asysty



3. Punkt zbiórki dla osób potrzebujących pomocy / asysty

→ Jak wdrażać Ustawę o 
zapewnianiu dostępności?
(poradnik)

www.dostepnoscplus.gov.pl



3. Punkt zbiórki dla osób potrzebujących pomocy / asysty

→ Nie musi być wydzielonym pomieszczeniem

→ Wyposażenie (co najmniej):

• przycisk alarmowy (lub przycisk wzywający personel), 

• telefon,

• miejsce do siedzenia.



3. Punkt zbiórki dla osób potrzebujących pomocy / asysty

→ Jeśli w budynku znajduje się miejsce oczekiwania na ewakuację, punkt zbiórki
powinien być z nim połączony.



3. Punkt zbiórki dla osób potrzebujących pomocy / asysty

→ Jeśli w budynku nie ma miejsca oczekiwania na ewakuację, punkt zbiórki 
powinien być czytelnie oznaczony: 



→ Oznaczenie:
(propozycja)

3. Punkt zbiórki dla osób potrzebujących pomocy / asysty



Rozwiązania sprzętowe



1. Plany ewakuacyjne



1. Plany ewakuacyjne

graficzne dotykowe

→Drogi ewakuacyjne 
(i wnęki na sprzęt),

→Miejsce oczekiwania 
na ewakuację,

→Punkt zbiórki dla 
osób potrzebujących 
dodatkowej pomocy 
/ asysty.

→Plany ewakuacyjne,
→Oznakowanie,
→Sprzęt do ewakuacji.



1. Plany ewakuacyjne – plan graficzny

→rysunek, który 
przedstawia sposób 
ewakuacji z danego 
budynku,

→graficzna część 
instrukcji 
bezpieczeństwa 
pożarowego.

Źródło: https://docplayer.pl/45390792-Plan-ewakuacji-starostwa-
powiatowego-w-bochni-z-siedziby-przy-ul-kazimierza-wielkiego-31.html



→Wg wytycznych Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów plan jest wymagany dla 
budynków, których kubatura (lub jej część) przekracza 1000 m3 (1500 m3 dla 
budynków inwentarskich). 

1. Plany ewakuacyjne – plan graficzny



→Wg obowiązujących przepisów plany ewakuacyjne muszą być umieszczone:
• w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach edukacyjnych 
• w muzeach.

1. Plany ewakuacyjne – plan graficzny



→Wg obowiązujących przepisów plany ewakuacyjne muszą być umieszczone:
• w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach edukacyjnych 
• w muzeach.

Zaleca się, by instrukcja przeciwpożarowa wraz z planem ewakuacyjnym 
znajdowała się w każdym budynku użyteczności publicznej.

1. Plany ewakuacyjne – plan graficzny



→wykonany i zamontowany w sposób zapewniający jego maksymalną 
czytelność. 

1. Plany ewakuacyjne – plan graficzny



• Zakłada się, że powinien być 
oglądany z odległości 
nieprzekraczającej 2,00 m. 

• Poziom jego montażu nie powinien 
przekraczać 1,80 m (optymalna 
wysokość montażu: 1,20-1,80 m). 

• Zaleca się, by oznaczenia na planie 
i opisy miały w takim przypadku 
wielkość 16-20 mm. 

1. Plany ewakuacyjne – plan graficzny



1. Plany ewakuacyjne – plan dotykowy

Źrodło: 
https://www.dreamstime.co
m/voronezh-russia-march-
tactile-outline-evacuation-
plan-people-disabilities-
tactile-outline-evacuation-
plan-image203714632



1. Plany ewakuacyjne – plan dotykowy

→może być częścią 
planu obiektu 
(w takim przypadku 
informacje 
dotyczące dróg 
i wyjść 
ewakuacyjnych, 
miejsc zbiórek itp. 
zaznaczane są wraz z 
innymi informacjami 
na jednym planie). 

Źródło: http://www.altix.pl/pl/tyflografika-drukarnia/tyflografika-tabliczki,-
mapy,-plany-dotykowe/



→ Lokalizacja: wewnątrz obiektu 
zaraz po wejściu do niego,

→ Zakres informacji: przestrzeń 
danej kondygnacji (lub wybrany 
jej fragment) oraz najistotniejsze 
elementy. 

1. Plany ewakuacyjne – plan dotykowy

Źródło: https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/340



→ Orientacja planu: kierunek 
na wprost na planie 
powinien odpowiadać 
kierunkowi na wprost w 
obiekcie / przestrzeni 
(orientacja wszystkich 
informacji w stosunku do 
osoby czytającej, a nie do 
kierunku północy lub 
innego powszechnego 
systemu orientacji). 

1. Plany ewakuacyjne – plan dotykowy

Źródło: https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/340



→ Montaż planu: w sposób umożliwiający 
dotarcie do niego również osobom 
poruszającym się na wózkach oraz 
niskiego wzrostu: 
• np. umieszczenie na postumencie, 
• z zachowaniem przestrzeni 

manewrowej przed planem 
(1,50 x 1,50 m),

• z zachowaniem miejsca na nogi pod 
planem (o wysokości min. 0,70 m, 
szerokości min. 0,90 m i głębokości 
min. 0,60 m).

1. Plany ewakuacyjne – plan dotykowy



2. Oznakowanie



2. Oznakowanie

→ Wymagane:
stosowanie znaków bezpieczeństwa 
dotyczących ewakuacji, oświetlonych 
wewnętrznie.



2. Oznakowanie

→ Wymagane:
stosowanie znaków bezpieczeństwa 
dotyczących ewakuacji, oświetlonych 
wewnętrznie.

→ Zalecane:
zapewnienie informacji dotykowej o 
kierunkach ewakuacji w postaci 
piktogramów dotykowych, 
montowanych w łatwo dostępnych 
miejscach (na poręczach lub 
narożnikach ścian).



2. Oznakowanie

→ Oznakowanie istniejące

AC012 - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych w prawo

AC013 - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych w lewo

AC053 - Zjazd ewakuacyjny na niższą kondygnację dla niepełnosprawnych w lewo

AC052 - Zjazd ewakuacyjny na niższą kondygnację dla niepełnosprawnych w prawo



2. Oznakowanie

→ Oznakowanie istniejące

AC054 - Drzwi ewakuacyjne dla niepełnosprawnych w lewo

AC055 - Drzwi ewakuacyjne dla niepełnosprawnych w prawo

AAE030 - Wyjście ewakuacyjne dla niepełnosprawnych – prawostronne

AAE026 - Wyjście ewakuacyjne dla niepełnosprawnych – lewostronne



2. Oznakowanie

→ Oznakowanie istniejące

AAE024 - Miejsce zbiórki do ewakuacji dla osób niepełnosprawnych

AAE060 - Krzesło ewakuacyjne – wskazuje lokalizację wózka ewakuacyjnego



2. Oznakowanie

→ Oznakowanie, którego brakuje

Materac ewakuacyjny (opracowanie własne)

AAE060 - Krzesło ewakuacyjne – wskazuje lokalizację wózka ewakuacyjnego

Analogiczne do:



2. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych

→ Oznakowanie, którego brakuje



2. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych

→ Oznakowanie, którego brakuje

Miejsce oczekiwania na ewakuację (opracowanie własne)

Punkt zbiórki dla osób potrzebujących dodatkowej pomocy / asysty przy ewakuacji 
(opracowanie własne)



2. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych

→ Oznakowanie, którego brakuje

Kierunek dojścia do punktu 
zbiórki dla osób potrzebujących 
dodatkowej pomocy / asysty 
przy ewakuacji

Źródło: 
Tűzvédelmi Műszaki Irányelv
Fire Protection Technical Guideline



2. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych

→ Oznakowanie, którego brakuje

Kwestia do przemyślenia:

rodzaj oznaczenia „wózkowicza”

Źródło: https://accessibleexitsigns.com



3. Sprzęt

→ Co to jest? 



3. Sprzęt

→ Co to jest? 

Urządzenia wspomagające 

służą do bezpiecznej 

ewakuacji osób o 

ograniczonej możliwości 

poruszania się 

(użytkowników_czek 

wózków, kobiet w ciąży, 

osób z czasową 

niepełnosprawnością, 

seniorów_rek itp.).



3. Sprzęt

→ Co to jest? 

Wózki (krzesła) ewakuacyjne



3. Sprzęt

→ Co to jest? 

Materace ewakuacyjne



3. Sprzęt

→ Co to jest? 

Maty ewakuacyjne



3. Sprzęt

→ Wymagania (materac i wózek)

• parametry i charakterystyka właściwa dla sprzętu medycznego,

• oznaczenie CE,

• możliwie długa gwarancja (6 lat),

• jak największy udźwig (min. 180 kg). 

Minimum raz w roku koniecznie jest szkolenie z obsługi zakupionego sprzętu.



3. Sprzęt

→ Lokalizacja

1 wózek lub 1 materac dla 1 

osoby na każdym piętrze 

budynku przy każdej 

ewakuacyjnej klatce schodowej

1 mata ewakuacyjna na każdym 

łóżku (pod materacem) 

– w przypadku konieczności 

ewakuacji osób bezpośrednio z 

łóżka (w ośrodkach 

medycznych, szpitalach, 

domach pomocy itp.).



3. Sprzęt

→ Oznaczenie

Materac ewakuacyjny (opracowanie własne)

AAE060 - Krzesło ewakuacyjne – wskazuje lokalizację wózka ewakuacyjnego



3. Sprzęt

→ Oznaczenie

(jeśli nie ma materaca / wózka na każdej 
kondygnacji)



3. Sprzęt – obsługa wózka (osoba chodząca)



3. Sprzęt – obsługa wózka (użytkownik_czka wózka)



3. Sprzęt – obsługa materaca (osoba chodząca)



3. Sprzęt – obsługa materaca (użytkownik_czka wózka)



3. Sprzęt – obsługa maty



I na koniec… 



www.polskabezbarier.org







Dziękuję za uwagę

dr inż. arch. Paulina Tota-Stawarczyk

Fundacja Polska Bez Barier


