
ZAŁĄCZNIK  1g 

 

Minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektu hotelarskiego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i ich ocena spełnienia: 

 

Lp. Rodzaj wymagania 

Zakres spełnienia 

wymagań przez 

obiekt 

1 2 TAK NIE 

1 

 

 W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna j.m. powinna być dostosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych w sposób określony w lp. 7-9, a dla każdych kolejnych 

rozpoczętych 100 j.m. powyżej 100 j.m. co najmniej jedna 

  

2 

 

 Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu, takie jak urządzenia komunikacji 

wewnętrznej, przyciski i wyłączniki, powinny być umieszczane na wysokości 90-110 cm, 

umożliwiającej swobodne korzystanie osobom poruszającym się na wózku 

  

3 

 

 Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny przystosowany do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne, umieszczony na wysokości 90-110 cm, umożliwiającej swobodne 

korzystanie osobom poruszającym się na wózku 

  

4 

 

 Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o wysokości 

nieprzekraczającej 90 cm, z podjazdem o wysokości min. 67 cm, lub powinno być 

wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na wózkach 

  

5 

 

 W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca 

umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach 

  

6 

 

 Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla niewidzących, a 

windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową 

  

7 

 

 J.m., o których mowa w lp. 1, powinny zostać wyposażone w poręcze i uchwyty 

ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych 

  

8 

 

 Wyłączniki światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie telewizorem powinny 

być dostępne z łóżka 

  

9 

 

 W j.m., o których mowa w lp. 1, należy zapewnić umeblowanie umożliwiające korzystanie 

osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu min. 67 cm pod płytę 

stołu, biurka i umywalki 

  

 
Kempingi, niezależnie od wymagań dla budynków usytuowanych na ich terenie, powinny 

spełniać następujące wymagania dodatkowe: 

 

Lp. Rodzaj wymagania 

Zakres spełnienia 

wymagań przez 

obiekt 

1 2 TAK NIE 

1 

 

 Należy zapewnić co najmniej 2 stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych 

położone w najbliższej odległości od urządzeń ogólnodostępnych 

  

2 

 

 Parking przy recepcji powinien posiadać stanowisko postojowe dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych 

  

3 

 

 Stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych powinny dysponować dojazdem dla 

samochodów 

  

4 

 

 Ciągi komunikacyjne powinny zostać utwardzone, posiadać szerokość co najmniej 180 

cm i umożliwiać dostęp ze stanowisk dla osób niepełnosprawnych do wszystkich urządzeń 

ogólnodostępnych 

  

5  Co najmniej jeden ustęp powinien być dostępny dla osoby na wózku   

 

Nie wymagają dostosowywania do potrzeb osób niepełnosprawnych: 
 

1) schroniska górskie pozbawione dojazdu drogą publiczną; 

2) schroniska młodzieżowe i domy wycieczkowe posiadające mniej niż 150 miejsc noclegowych. 

Objaśnienie: 
j.m. - jednostki mieszkalne. 

 
 

  

 

 ………………………….................................................... 

                                                    data, czytelny podpis wnioskodawcy 

 


