WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG
DLA SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO KAT. III
..................................................................................................
Lp.

Wymagania

Jest Brak

I. Wymagania ogólne
1.

Pomieszczenia noclegowe organizowane doraźnie (w
internacie, w izbach lekcyjnych itp.)

o

2.

Bieżąca zimna woda całą dobę i ciepła woda o ustalonych
porach rano i wieczorem

o

3.

Ogrzewanie zapewniające utrzymanie temperatury 190C

o

4.

Przechowywanie pieniędzy, przedmiotów wartościowych,
bagażu i sprzętu turystycznego

o

5.

Pomieszczenie do suszenia odzieży

o

6.

Apteczka zaopatrzona w leki i artykuły sanitarne

o

II. Część mieszkalna
7.

Minimalna powierzchnia sypialni na jedną osobę w m2:
1) przy łóżkach jednopoziomowych

2,5

2) przy łóżkach piętrowych

1,5

8.

Urządzenia higieniczno-sanitarne; maksymalna liczba
miejsc noclegowych na 1 urządzenie (w obiektach
nowych wskaźniki urządzeń hig.-sanit. powinny być
zgodne z warunkami technicznymi dla obiektów
15
zamieszkania zbiorowego):
1) umywalka z blatem lub półką i lustrem
15
2) WC

9.

Wyposażenie pokoju:
1) łóżka lub stelaże wyposażone w materace
2) na osobę: poduszka, kołdra lub dwa koce
3) bielizna pościelowa
4) szafy ubraniowe lub wieszaki
5) stół
6) krzesła lub taborety (po jednym na osobę) lub ławy
7) lustro i kosz na śmieci

1

o
o
o
o
o
o
o

Uwagi

MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW, W
KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Obiekty hotelarskie powinny spełniać wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie
określonym dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z 2003r.
Nr 33, poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156) zwane dalej „warunkami technicznymi”, a także następujące wymagania
dodatkowe:

LP.
1.

2.

3

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Jest Brak UWAGI

RODZAJ WYMAGANIA
W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna jm. powinna być dostosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w lp. 7-9, a dla
każdych kolejnych rozpoczętych 100 jm. powyżej 100 jm co najmniej jedna
Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu,, takie jak urządzenia
komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki powinny być umieszczane na
wysokości 90-110cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom
poruszającym się na wózku
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
Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o
wysokości nieprzekraczającej 90cm, z podjazdem o wysokości min. 67cm, lub
powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na
wózkach
W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca
umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach
Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla
niewidzących, a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową
J.m., o których mowa w lp. 1, powinny zostać wyposażone w poręcze i
uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
Wyłącznik światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie
telewizorem powinny być dostępne z łóżka
W j.m., o których mowa w lp. 1, należy zapewnić umeblowanie umożliwiające
korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu
min. 67cm pod płytę stołu, biurka i umywalki

Nie wymagają dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych schroniska młodzieżowe mające mniej
niż 150 miejsc noclegowych

........................................................
(nazwa obiektu)

........................................................
(data i podpis)
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WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG
DLA SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH KAT. II
Lp.

Wymagania

Jest Brak

I. Wymagania ogólne
7.

Samodzielny budynek lub wydzielona część budynku

8.

Bieżąca zimna i ciepła woda przez całą dobę

9.

o
o
0

Ogrzewanie zapewniające utrzymanie temperatury 19 C

o

10. Świetlica wyposażona w odpowiednie materiały i sprzęt o
(wyposażona w sprzęt do gier i zabaw)
11. Przechowywanie pieniędzy, przedmiotów wartościowych,
bagażu i sprzętu turystycznego

o

12. Pomieszczenie do suszenia odzieży

o

13. Apteczka zaopatrzona w leki i artykuły sanitarne

o

II. Część mieszkalna
8.

Minimalna powierzchnia sypialni na jedną osobę w m2:
3) przy łóżkach jednopoziomowych

2,5

4) przy łóżkach piętrowych

1,5

10. Urządzenia higieniczno-sanitarne; maksymalna liczba miejsc
noclegowych na 1 urządzenie (w obiektach nowych
wskaźniki urządzeń hig.-sanit. powinny być zgodne z
warunkami technicznymi dla obiektów zamieszkania
zbiorowego):
3) umywalka z blatem lub półką i lustrem
10
4) natryski
15
5) WC
15
11. Wyposażenie pokoju:
8) łóżka lub stelaże wyposażone w materace
9) na osobę: poduszka, kołdra lub dwa koce
10)bielizna pościelowa
11)szafy ubraniowe lub wieszaki
12)szafki nocne lub półki przy każdym łóżku
13)stół
14)krzesła lub taborety (po jednym na osobę) lub ławy
15)lustro i kosz na śmieci

o
o
o
o
o
o
o
o

III. Część gastronomiczna
11. Kuchnia samoobsługowa (wyposażona w sprzęt kuchenny tj. o
płyty do gotowania, garnki, czajniki, patelnie, lodówkę)
12. Jadalnia (zaopatrzona w sprzęt stołówkowy tj.: stoły, krzesła
lub ławy, talerze głębokie i płytkie, łyżki, widelce, noże,
o
szklanki, kubki; w mniejszych schroniskach może spełniać
dodatkowo funkcję świetlicy)

3

Uwagi

MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW, W
KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Obiekty hotelarskie powinny spełniać wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie
określonym dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z 2003r.
Nr 33, poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156) zwane dalej „warunkami technicznymi”, a także następujące wymagania
dodatkowe:

LP.
1.

2.

3

4.

5.
6.
7.
8.
9.

RODZAJ WYMAGANIA

Jest

Brak UWAGI

W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna jm. powinna być
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w lp.
7-9, a dla każdych kolejnych rozpoczętych 100 jm. powyżej 100 jm co
najmniej jedna
Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu,, takie jak urządzenia
komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki powinny być umieszczane
na wysokości 90-110cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom
poruszającym się na wózku
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
Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o
wysokości nieprzekraczającej 90cm, z podjazdem o wysokości min. 67cm,
lub powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających
się na wózkach
W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca
umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach
Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla
niewidzących, a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową
J.m., o których mowa w lp. 1, powinny zostać wyposażone w poręcze i
uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
Wyłącznik światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie
telewizorem powinny być dostępne z łóżka
W j.m., o których mowa w lp. 1, należy zapewnić umeblowanie
umożliwiające korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym
wysokość podjazdu min. 67cm pod płytę stołu, biurka i umywalki
Nie wymagają dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych schroniska młodzieżowe mające mniej
niż 150 miejsc noclegowych

.................................................................
(nazwa obiektu)

.....................................................
(data i podpis)
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WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG
DLA SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO KAT. I

…………………………………………………………………………………………..
Lp.

Wymagania

Jest Brak

I. Wymagania ogólne
14. Samodzielny budynek lub wydzielona część budynku

o

15. Bieżąca zimna i ciepła woda przez całą dobę

o
0

16. Ogrzewanie zapewniające utrzymanie temperatury 19 C

o

17. Świetlica wyposażona w odpowiednie materiały i sprzęt o
(wyposażona w telewizor oraz jedno z urządzeń
multimedialnych, a także inny sprzęt do gier i zabaw)
18. Przechowywanie pieniędzy, przedmiotów wartościowych,
bagażu i sprzętu turystycznego

o

19. Pomieszczenie do suszenia odzieży

o

20. Apteczka zaopatrzona w leki i artykuły sanitarne

o

II. Część mieszkalna
8.

Minimalna powierzchnia sypialni na jedną osobę w m2:
5) przy łóżkach jednopoziomowych

2,5

6) przy łóżkach piętrowych

1,5

12. Minimalny % miejsc noclegowych w salach mniejszych niż 50
8-osobowe
13. Urządzenia higieniczno-sanitarne; maksymalna liczba miejsc
noclegowych na 1 urządzenie (w obiektach nowych
wskaźniki urządzeń hig.-sanit. powinny być zgodne z
warunkami technicznymi dla obiektów zamieszkania
zbiorowego):
6) umywalka z blatem lub półką i lustrem
5
7) natryski
15
8) WC
15
14. Wyposażenie pokoju:
16)łóżka lub stelaże wyposażone w materace
17)na osobę: poduszka, kołdra lub dwa koce
18)bielizna pościelowa
19)szafy ubraniowe
20)szafki nocne lub półki przy każdym łóżku
21)stół
22)krzesła lub taborety (po jednym na osobę) lub ławy
23)lustro i kosz na śmieci

o
o
o
o
o
o
o
o

III. Część gastronomiczna
12. Kuchnia samoobsługowa (wyposażona w sprzęt kuchenny tj. o
płyty do gotowania, garnki, czajniki, patelnie, lodówkę itp.)

5

Uwagi

13. Jadalnia (zaopatrzona w sprzęt stołówkowy tj.: stoły krzesła
lub ławy, talerze głębokie i płytkie, łyżki, widelce noże
o
szklanki, kubki itp.)
MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW, W
KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Obiekty hotelarskie powinny spełniać wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie
określonym dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z 2003r.
Nr 33, poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156) zwane dalej „warunkami technicznymi”, a także następujące wymagania
dodatkowe:

LP.
1.

2.

3

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Jest

RODZAJ WYMAGANIA

Brak

UWAGI

W obiektach powyżej 50 j.m. co najmniej jedna jm. powinna być
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w lp.
7-9, a dla każdych kolejnych rozpoczętych 100 jm. powyżej 100 jm co
najmniej jedna
Ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu,, takie jak urządzenia
komunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki powinny być umieszczane
na wysokości 90-110cm, umożliwiającej swobodne korzystanie osobom
poruszającym się na wózku
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
Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno dysponować ladą o
wysokości nieprzekraczającej 90cm, z podjazdem o wysokości min. 67cm,
lub powinno być wydzielone osobne stanowisko obsługi osób poruszających
się na wózkach
W salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych należy przystosować miejsca
umożliwiające korzystanie z usług osobom na wózkach
Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla
niewidzących, a windy wyposażone w sygnalizację dźwiękową
J.m., o których mowa w lp. 1, powinny zostać wyposażone w poręcze i
uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
Wyłącznik światła, sygnalizacja przywoławcza, telefon i sterowanie
telewizorem powinny być dostępne z łóżka
W j.m., o których mowa w lp. 1, należy zapewnić umeblowanie
umożliwiające korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym
wysokość podjazdu min. 67cm pod płytę stołu, biurka i umywalki
Nie wymagają dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych schroniska młodzieżowe mające mniej
niż 150 miejsc noclegowych

.................................................................
(nazwa obiektu)

.....................................................
(data i podpis)
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