
Balustrady i poręcze
Wymagania/zalecenia:

• schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 50 cm, 
powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni 
otwartej, o wysokości 110 cm, 

• schody zewnętrzne i wewnętrzne w budynku użyteczności publicznej powinny mieć 
balustrady lub poręcze przyścienne umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie, 

• przy szerokości biegu schodów większej niż 4 m należy zastosować dodatkową balustradę 

pośrednią[1]Przejdź do przypisu, 
• maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 

nie może być większy niż 12 cm (dotyczy budynków wielorodzinnych, budynków 
zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej)[2]Przejdź

do przypisu, 
• zaleca się stosowanie poręczy na wysokości 85 – 100 cm pierwszą poręcz oraz dodatkowo 

na wysokości 60 – 75 cm drugą poręcz, 
• poręcze przy schodach przed ich początkiem i za końcem należy przedłużyć o min. 30 cm 

w poziomie oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie, 
• poręcze przy schodach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, 

co najmniej 5 cm[3]Przejdź do przypisu, 
• część chwytna poręczy powinna mieć średnicę w zakresie 3,5 cm – 4,5 cm[4]Przejdź do 

przypisu, 
• na końcach poręczy należy montować oznaczenia dotykowe (pismo wypukłe lub piktogramy

dotykowe) i w alfabecie Braille’a, które są dodatkową informacją dla osób niewidomych. 
Jeżeli informacja jest wykonana alfabetem Braille’a powinna być krótka i zawierać 
podstawowe informacje o punkcie orientacji, np. numerze peronu lub kierunku do wyjścia. 
Każdorazowo odbiór oznaczeń wykonanych w Braille’u powinien dokonać specjalista 
w zakresie tyflografiki – zalecenie wynika z faktu, że częstym błędem popełnianym 
przez wykonawców jest montaż napisów „do góry nogami”, szczególnie gdy napisy są 
wykonane wyłącznie w alfabecie Braille’a[5]Przejdź do przypisu, 

• końce poręczy powinny być zawinięte w dół lub zamontowane do ściany, tak aby nie można 
było zaczepić się fragmentami ubrania, 

Rys. 33. Balustrady i poręcze – wymagane wysokości i wielkości elementów
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• należy zapewnić ciągłość prowadzenia poręczy na schodach wielobiegowych. Dopuszcza się
przerwanie ciągłości poręczy w przypadku spoczników o długości większej niż 3 m, 

• poręcze powinny być w kolorze kontrastującym z tłem ściany oraz biec nieprzerwanie 
przez cały ciąg schodów (w tym spoczniki), 

• linia poręczy powinna wiernie odzwierciedlać bieg schodów[6]Przejdź do przypisu 

Rys. 34. Wysokości poręczy niezbędnych przy schodach zewnętrznych

[1]Powrót do przypisu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 296 ust. 3

[2]Powrót do przypisu Ibidem § 298 ust. 2

[3]Powrót do przypisu Ibidem § 298 ust. 6

[4]Powrót do przypisu Kowalski K. „Projektowanie bez barier – Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji

[5]Powrót do przypisu Wysocki M., Załuski D., „Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych 
obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania” 
– ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa, 2017

[6]Powrót do przypisu Polski Związek Niewidomych, Instytut Tyflologiczny, “Projektowanie i adaptacja
przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących – zalecenia i przepisy”, 
Warszawa, 2016
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