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TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE  
Z UDOGODNIENIAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Streszczenie

W artykule omówiono przystosowanie bazy noclegowej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Za-
warte w nim informacje dotyczą wyposażenia obiektów zbiorowego zakwaterowania w cztery rodza-
je udogodnień, ewidencjonowane w ramach statystyki publicznej. Są to: pochylnie wjazdowe, drzwi 
automatycznie otwierane, odpowiednio przystosowane windy oraz pokoje i łazienki. Na zasadniczą 
treść artykułu składają się analizy ilościowe, dotyczące występowania udogodnień w bazie noclego-
wej według rodzajów i kategorii, przystosowania obiektów noclegowych w układzie regionalnym 
oraz odpowiedniego wyposażenia pokoi i łazienek. Ponadto, przedstawiono zmiany w przystoso-
waniu obiektów w okresie 2002-2009. Powyższe zagadnienia poprzedza omówienie podstawowych 
wymagań, które powinna spełniać baza turystyczna przystosowana do obsługi niepełnosprawnych1.

Słowa kluczowe: infrastruktura turystyczna, osoby niepełnosprawne.

Wstęp

Podstawowym celem prezentowanych rozważań jest określenie wielkości i struktury za-
sobów noclegowych z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Podstawę ilościowych 
ocen stanowiły niepublikowane dane, których źródłem są cykliczne badania bazy noclego-
wej, prowadzone w ramach statystyki publicznej i ostatnio co kilka lat poszerzane o tema-
tykę udogodnień. Analizom poddano trzy podstawowe segmenty obiektów recepcyjnych 
oraz 18 ich rodzajów z uwzględnieniem zasobów skategoryzowanych. Przystosowaną bazę 
noclegową rozpatrzono w układzie czterech podstawowych udogodnień, wyróżniając szer-
szym ujęciem dostosowane pokoje i łazienki. Powyższy zakres analiz w ogólnym przekroju 
krajowym został wzbogacony o ujęcie regionalne. Wyniki badań statystycznych z lat: 2000-
2002 i 2009 pozwoliły z kolei na zobrazowanie zmian w zasobach obiektów przystosowa-
nych w tym okresie.

W społeczeństwie polskim liczną zbiorowość stanowią osoby niepełnosprawne biolo-
gicznie. Stan ten wymaga stałego podejmowania szerokich działań prozdrowotnych i reha-
bilitacyjnych, umożliwiających funkcjonowanie tej grupy w społeczeństwie, w tym także 
korzystanie z dobrodziejstw wypoczynku i turystyki. Jednym z istotnych problemów jest 
więc rozpoznanie i eliminacja barier przestrzennych, funkcjonalnych i technicznych, które 

1  Artykuł opracowano na podstawie pracy wykonanej przez autora w Instytucie Turystyki w Warszawie, Jagusiewicz (2010).
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6 TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE Z UDOGODNIENIAMI...

utrudniają osobom niepełnosprawnym dostęp do obiektów i urządzeń użyteczności publicz-
nej. 

Jak ważne społecznie i kulturowo są to sprawy świadczy fakt, że w 2011 roku popula-
cja niepełnosprawnych w Polsce liczyła ogółem około 4,7 mln osób (12% całej ludności). 
Niepełnosprawnych z odpowiednim orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ było 
3,1 mln osób (Narodowy spis powszechny… 2011). Według kwartalnych badań, prowadzo-
nych przez GUS (Aktywność… 2010), w 2009 roku liczba takich osób w wieku 15 lat i wię-
cej wynosiła około 3,5 mln (11% ludności w tym przedziale wiekowym). Orzeczenia od-
powiadające znacznemu stopniowi niepełnosprawności miało 27% osób, umiarkowanemu 
– 38%, a 35% – lekkiemu. Osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym było 2,1 mln 
(8,6%). Najczęściej przyczynę niepełnosprawności stanowiły schorzenia układu krążenia, 
narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne (Aktywność… 2010).

Przystosowanie bazy turystycznej dla osób niepełnosprawnych

W naszym kraju prawa osób niepełnosprawnych gwarantuje Konstytucja RP. Ustawa za-
sadnicza nakłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej 
osobom niepełnosprawnym, a także obowiązek pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przy-
sposobienia do pracy i komunikacji społecznej. Szczególny dokument stanowi uchwalona 
przez Sejm RP Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (1997, nr 50). Dokument ten podkreśla 
prawo tych osób do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia bez przejawów dyskry-
minacji oraz zawiera katalog 10 praw. Zgodnie z tym, osoby niepełnosprawne mają między 
innymi prawo do:
 – pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym i spor-

towym oraz w rekreacji i turystyce odpowiednio do swoich zainteresowań i potrzeb;
 – życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym dostępu do obiektów użytecz-

ności publicznej oraz swobodnego przemieszczania się i korzystania ze środków transportu.
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej, jednym z zadań rehabilitacji 

społecznej jest likwidacja barier, szczególnie architektonicznych, urbanistycznych, trans-
portowych i technicznych oraz w komunikowaniu się i dostępie do informacji. Do barier 
funkcjonalnych, które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z przestrzeni życiowej 
człowieka, zaliczają się:
 – bariery architektoniczne, dotyczące korzystania z budynków i ich otoczenia,
 – bariery urbanistyczne, dotyczące korzystania z niezabudowanej przestrzeni publicznej,
 – bariery transportowe, dotyczące korzystania ze środków transportu,
 – bariery techniczne, uniemożliwiające lub utrudniające korzystanie z przestrzeni ży-

ciowej wskutek braku odpowiednio przystosowanych urządzeń (Karpińska i in. 2003; 
Niepełnosprawność 2001).
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ANDRZEJ JAGUSIEWICZ 7

Kwestie udostępnienia budynków i przestrzeni dla osób niepełnosprawnych są regu-
lowane przepisami prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Zgodnie z prawem budowlanym, należy projektować i budować zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m.in. osobom niepełnosprawnym, szczególnie 
poruszającym się na wózkach inwalidzkich, niezbędne warunki do korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej, do których zaliczana jest też baza turystyczna2. Również w plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym trzeba uwzględniać wymagania ochrony zdrowia 
oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych3. 

Szczegółowe przepisy dotyczące warunków dostępności budynków dla osób niepełno-
sprawnych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicz-
nych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4. Niektóre z tych przepisów 
dotyczą przystosowania dla osób niepełnosprawnych budynków zamieszkania zbiorowe-
go i użyteczności publicznej. Grupa budynków zamieszkania zbiorowego, przeznaczonych 
do okresowego pobytu ludzi poza miejscem stałego zamieszkania, obejmuje także obiekty 
noclegowe o charakterze turystycznym (hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, 
schroniska itp.). Do budynków użyteczności publicznej są zaliczane między innymi obiekty 
handlu, gastronomii, turystyki i sportu oraz obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 
drogowym, lotniczym lub wodnym.

Przystosowanie bazy turystycznej dla osób niepełnosprawnych regulują ponadto zarzą-
dzenia wykonawcze do ustawy o usługach turystycznych. Zgodnie z tym, obiekty hotelar-
skie oprócz dostosowania w ogólnym zakresie określonym dla budynków zamieszkania 
zbiorowego powinny także spełniać dodatkowe wymagania (por. zestawienie 1)5.

Wspomniane wymagania określają liczbę jednostek mieszkalnych dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiektach liczących powyżej 50 jednostek mieszkal-
nych należy przystosować co najmniej jedną jednostkę oraz po jednej na każde rozpoczęte 
100 takich jednostek. Nie wymagają natomiast dodatkowych dostosowań schroniska górskie 
pozbawione dojazdu drogą publiczną oraz schroniska młodzieżowe i domy wycieczkowe 
mające mniej niż 150 miejsc noclegowych.

Dodatkowe wymagania umożliwiające użytkowanie obiektów hotelarskich przez osoby 
niepełnosprawne, zwłaszcza poruszające się na wózkach inwalidzkich, dotyczą także mię-
dzy innymi:
 – ogólnodostępnych elementów wyposażenia (urządzenia komunikacji wewnętrznej, tele-

fony, przyciski, wyłączniki itp.),
 – urządzenia stanowiska recepcyjnego,
 – korzystania z usług w salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych,

2  Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 z późn. zm.).
3  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 z późn. zm.).
4  Warunki techniczne, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 154 z późn. zm.).
5  Wymagania te określa odpowiednie Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 142).
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8 TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE Z UDOGODNIENIAMI...

 – wyposażenia jednostek mieszkalnych w poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie 
z urządzeń higieniczno-sanitarnych,

 – przystosowania jednostek mieszkalnych (wyłączniki światła, sygnalizacja przywoław-
cza, meble itp.).
Na kempingach, niezależnie od wymagań dla budynków usytuowanych na ich terenie, 

należy dla osób niepełnosprawnych:
 – sytuować co najmniej dwa stanowiska pod namioty i przyczepy w pobliżu urządzeń 

ogólnodostępnych,
 – zapewnić dojazd samochodem do stanowisk,
 – wyznaczyć oznakowane miejsce postojowe na parkingu przy recepcji,
 – urządzić odpowiednie ciągi komunikacyjne, dające dostęp ze stanowisk do wszystkich 

urządzeń ogólnodostępnych.
Zależnie od rodzaju niepełnosprawności, obiekty turystycznego zakwaterowania osób 

niepełnosprawnych muszą spełniać określone warunki, umożliwiające bezpieczne i samo-
dzielne użytkowanie przestrzeni i urządzeń. Mając to na uwadze różnicuje się obiekty pod 
względem dostępności dla grup osób niepełnosprawnych, mających:
 – dysfunkcję narządu ruchu bez konieczności poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 – dysfunkcję narządu ruchu z koniecznością poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 – dysfunkcję narządu słuchu,
 – dysfunkcję narządu wzroku,
 – inne dysfunkcje i schorzenia, jak: upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną, epilepsję 

lub schorzenia układu krążenia.
Przystosowanie bazy turystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych ma zazwyczaj 

zróżnicowany charakter oraz obejmuje różne udogodnienia i urządzenia. Ich zakres wyni-
ka z ogólnego przeznaczenia i funkcji obiektu, rodzaju schorzeń i dysfunkcji związanych 
z niepełnosprawnością i jej stopniem oraz wymaganych zabezpieczeń dostosowawczych. 
Najwięcej udogodnień wymagają osoby mające dysfunkcję narządu ruchu i znaczny sto-
pień niepełnosprawności, a zwłaszcza poruszające się na wózkach. Sposób dostosowania 
jest różny w wypadku grupowego lub indywidualnego użytkowania obiektów przez osoby 
niepełnosprawne.

Coraz powszechniejszą formę rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych sta-
nowią turnusy rehabilitacyjne. Obiekty, w których odbywają się takie turnusy, muszą speł-
niać specjalne warunki6 oraz posiadać:
 – bazę noclegową i żywieniową umożliwiającą organizację turnusu dla co najmniej 20-oso-

bowej grupy osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami i kadrą,
 – odpowiednio wyposażone zaplecze umożliwiające aktywne formy rehabilitacji, w tym 

prowadzenie zajęć ogólnie usprawniających i sportowo-rekreacyjnych,

6  Rozporządzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
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ANDRZEJ JAGUSIEWICZ 9

 – odpowiednio wyposażony gabinet lekarski lub zabiegowy,
 – dostępne dla osób niepełnosprawnych budynki, pomieszczenia, infrastrukturę i otocze-

nie obiektu.

Zestawienie 1
Dodatkowe wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich  
do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dodatkowe wymagania dla obiektów hotelarskich

1. W obiektach powyżej 50 jednostek mieszkalnych co najmniej jedna z nich powinna być dostoso-
wana do potrzeb osób niepełnosprawnych w sposób określony w p. 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 swobod-
ne korzystanie osobom poruszającym się na wózku.

3. Co najmniej jeden telefon ogólnodostępny przystosowany do korzystania przez osoby niepełno-
sprawne, 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 nieprzekraczają-
cej 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 korzy-
stanie z usług osobom na wózkach.

6. Przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny dla niewidzących, a windy 
wyposażone w sygnalizację dźwiękową.

7. Jednostki mieszkalne , o których mowa w p. 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 do-
stępne z łóżka.

9. W jednostkach mieszkalnych, o których mowa w p. 1, należy zapewnić umeblowanie umożliwiające 
korzystanie osobom poruszającym się na wózkach, w tym wysokość podjazdu min. 67 cm pod płytę 
stołu, biurka i umywalki.

Dodatkowe wymagania dla kempingów

1. Należy zapewnić co najmniej 2 stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych położone 
w najbliższej odległości od urządzeń ogólnodostępnych.

2. Parking przy recepcji powinien mieć stanowisko postojowe dostosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.

3. Stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych powinny dysponować dojazdem dla samo-
chodów.

4. Ciągi komunikacyjne powinny zostać utwardzone, mieć szerokość co najmniej 180 cm i umożli-
wiać dostęp ze stanowisk dla osób niepełnosprawnych do wszystkich urządzeń ogólnodostępnych.

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

Objaśnienie: j.m. – jednostki mieszkalne.
Źródło: Rozporządzenie Min. Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych 
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2002 r. Nr 142).
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Na turnusy rehabilitacyjne wykorzystywane są najczęściej odpowiednio przystosowane 
turystyczne obiekty noclegowe, głównie zakłady uzdrowiskowe oraz ośrodki wczasowe, 
kolonijne i szkoleniowo-wypoczynkowe, a także obiekty o charakterze specjalnym, jak sa-
natoria rehabilitacyjne, ośrodki wypoczynkowo-rehabilitacyjne itp.

Tabela 1
Ośrodki i organizatorzy z uprawnieniami do organizowania turnusów 
rehabilitacyjnych lub przyjmowania grup turnusowycha 

Województwo Liczba ośrodków Liczba organizatorów

Dolnośląskie 60 44
Kujawsko-pomorskie 33 44
Lubelskie 14 23
Lubuskie 4 9
Łódzkie 7 28
Małopolskie 94 69
Mazowieckie 5 37
Opolskie 10 15
Podkarpackie 37 38
Podlaskie 6 10
Pomorskie 113 65
Śląskie 34 50
Świętokrzyskie 10 18
Warmińsko-mazurskie 18 15
Wielkopolskie 11 18
Zachodniopomorskie 151 89
Razem województwa 607 572

a Według stanu na grudzień 2009 r.
Źródło: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

W województwach prowadzone są rejestry organizatorów turnusów oraz ośrodków, 
w których mogą się odbywać turnusy dla osób korzystających z dofinansowania przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na tej podstawie Pełnomocnik 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych prowadzi centralną bazę danych o ośrodkach i orga-
nizatorach turnusów rehabilitacyjnych oraz wydaje krajowy informator. Pod koniec 2009 
roku było 607 ośrodków wpisanych do rejestrów wojewódzkich. Najwięcej ośrodków miało 
województwo zachodniopomorskie, a następnie pomorskie oraz małopolskie i dolnośląskie. 
Do organizacji turnusów rehabilitacyjnych były uprawnione 572 podmioty. Najwięcej ta-
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ANDRZEJ JAGUSIEWICZ 11

kich firm było kolejno w województwach: zachodniopomorskim, małopolskim, pomorskim 
i śląskim.

Turystyczne obiekty noclegowe z udogodnieniami  
dla osób niepełnosprawnych w 2009 roku

Występowanie udogodnień w obiektach noclegowych  
według rodzajów i kategorii 

Statystyka publiczna podaje informacje o wyposażeniu turystycznych obiektów zbio-
rowego zakwaterowania w cztery podstawowe typy urządzeń dostosowawczych, nazywa-
nych udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. W 2009 roku w całym kraju najwięcej 
obiektów miało przystosowane pokoje i łazienki, a następnie pochylnie wjazdowe. Najmniej 
było obiektów wyposażonych w drzwi automatycznie otwierane. Obiekty z poszczególnymi 
udogodnieniami stanowiły od 10% do 26% całości bazy noclegowej w Polsce.

Podobną ogólną strukturę rodzajową udogodnień miała grupa obiektów hotelowych, jed-
nak odsetki dotyczące poszczególnych ułatwień były znacznie wyższe i wahały się od 18% 

Wykres 1
Udział obiektów noclegowych z udogodnieniami w wielkościach ogólnych  
według segmentów bazy w 2009 roku (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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12 TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE Z UDOGODNIENIAMI...

do 43%. Natomiast w pozostałej bazie noclegowej najczęściej spotykanym elementem były 
pochylnie wjazdowe.

Tabela 2
Obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania z udogodnieniami  
dla osób niepełnosprawnych w 2009 roku

Udogodnienia
Obiekty ogółem Obiekty hotelowe Obiekty pozostałe

liczba Polska = 100 liczba Polska = 100 liczba Polska = 100

Pochylnie wjazdowe 1806 25,8 1158 40,8 648 15,6

Drzwi automatyczne 677 9,7 506 17,8 171 4,1

Windy 925 13,2 678 23,9 247 5,9

Pokoje i łazienki 1813 25,9 1228 43,3 585 14,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W układzie rodzajowym obiektów z udogodnieniami dominującą pozycję zajmowały ho-
tele. Dotyczyło to wszystkich czterech ułatwień, a zwłaszcza drzwi automatycznych i wind, 
dla których to odpowiednie udziały wynosiły po ponad 65%. Liczbą udogodnień odróżniały 
się też inne obiekty hotelowe, ośrodki wczasowe, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe oraz 
zakłady uzdrowiskowe, wyróżniające się ponadto kompleksowością wyposażenia. Warto 
podkreślić, że udogodnienia miała więcej niż połowa zakładów uzdrowiskowych, hoteli 
i moteli. W stosunku do całych zasobów za mało było dostosowanych ośrodków wczaso-
wych i kolonijnych oraz schronisk młodzieżowych.

Pochylnie wjazdowe występowały najliczniej w hotelach, innych obiektach hotelowych, 
ośrodkach wczasowych i szkoleniowo-wypoczynkowych, obiektach niesklasyfikowanych 
i zakładach uzdrowiskowych. Drzwi automatyczne znajdowały się najczęściej w hotelach, 
zakładach uzdrowiskowych, ośrodkach wczasowych i szkoleniowo-wypoczynkowych oraz 
innych obiektach hotelowych. Windy pojawiały się najliczniej w hotelach i zakładach uzdro-
wiskowych oraz innych obiektach hotelowych, ośrodkach wczasowych i szkoleniowo-wy-
poczynkowych. Posiadaniem przystosowanych pokoi i łazienek wyróżniały się zwłaszcza 
hotele, ośrodki wczasowe, inne obiekty hotelowe oraz ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 
i zakłady uzdrowiskowe. 

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie cztery udogodnienia występowały w 12 rodzajach 
bazy noclegowej, w tym w hotelach, pensjonatach, innych obiektach hotelowych, ośrod-
kach wczasowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych 
i obiektach niesklasyfikowanych. W pozostałych rodzajach w komplecie pojawiały się tylko 
przystosowane pokoje i łazienki.
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Tabela 3
Obiekty noclegowe z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych  
według rodzajów w 2009 roku  

Wyszczególnienie
Liczba obiektów z udogodnieniami

pochylnie 
wjazdowe

drzwi 
automatyczne windy pokoje/ 

łazienki

Ogółem obiekty 1806 677 925 1813

Hotele 856 459 602 980

Motele 53 8 3 38

Pensjonaty 76 12 16 79

Inne obiekty hotelowe 173 27 57 131

Domy wycieczkowe 8 2 3 7

Schroniska 7 1 1 5

Schroniska młodzieżowe 13 0 2 4

Szkolne schroniska młodzieżowe 47 3 11 37

Ośrodki wczasowe 157 37 47 146

Ośrodki kolonijne 15 1 0 15

Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 122 31 44 108

Domy pracy twórczej 3 2 1 3

Zespoły domków turystycznych 23 1 0 27

Kempingi 26 0 0 36

Pola biwakowe 3 0 0 6

Hostele 0 1 0 1

Zakłady uzdrowiskowe 105 70 102 101

Obiekty niesklasyfikowane 119 22 36 89

Źródło: jak w tabeli 2.

Dostrzegalne są różnice strukturalne między poszczególnymi udogodnieniami w 18 ro-
dzajach bazy noclegowej. Rozpatrzenie najważniejszych grup rodzajowych uwidacznia, 
że w hotelach pokoje i łazienki oraz pochylnie wjazdowe wyraźnie przeważały nad pozo-
stałymi udogodnieniami. W ośrodkach wczasowych i szkoleniowo-wypoczynkowych naj-
częściej znajdowały się pochylnie wjazdowe, a następnie przystosowane pokoje i łazienki. 
Przewaga obu tych udogodnień zaznaczała się też innych w obiektach hotelowych i obiek-
tach niesklasyfikowanych. W zakładach uzdrowiskowych było prawie po tyle samo pochyl-
ni wjazdowych, co przystosowanych wind oraz pokoi i łazienek. 
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14 TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE Z UDOGODNIENIAMI...

W skategoryzowanej bazie hotelarskiej z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych 
najczęściej występowały przystosowane pokoje i łazienki, a następnie pochylnie wjazdowe. 
Łazienki i pokoje miały 943 obiekty, pochylnie zaś – 819 obiektów. Najmniej było drzwi 
automatycznych. Nominalnie wyróżniały się obiekty trzygwiazdkowe, w których najliczniej 
reprezentowane było każde z czterech udogodnień. W kategorii tej, podobnie jak i w obiek-
tach dwugwiazdkowych, również przodowały przystosowane pokoje i łazienki oraz pochyl-
nie wjazdowe. W obiektach czterogwiazdkowych, oprócz przystosowanych pokoi i łazienek, 
najczęstsze były dostosowane windy. Pochylnie wjazdowe górowały natomiast w obiektach 
pięcio- i jednogwiazdkowych.

Obiekty noclegowe z udogodnieniami w układzie regionalnym

Regionalny rozkład obiektów noclegowych z udogodnieniami dla niepełnosprawnych 
nie był równomierny. Kilka regionów wyróżniało się pod względem liczebności wyposaże-
nia w urządzenia dostosowawcze. Do takich można zaliczyć przede wszystkim małopolskie, 
a także zachodniopomorskie, pomorskie i dolnośląskie, województwa mające największe 
zasoby noclegowe. Najmniej przystosowanej bazy było kolejno w opolskim, podlaskim, 
lubelskim i świętokrzyskim, regionach niedoinwestowanych turystycznie. Wysokimi od-

Wykres 2
Udziały wybranych rodzajów obiektów noclegowych z udogodnieniami 
w wielkościach ogólnych w 2009 roku (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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setkami obiektów z poszczególnymi udogodnieniami odznaczało się województwo śląskie. 
Natomiast mało korzystna relacja obiektów dostosowanych do zasobów ogólnych cechowa-
ła lubelskie, podkarpackie, a ponadto dolnośląskie, lubuskie i warmińsko-mazurskie. 

Tabela 4
Obiekty noclegowe z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych  
według województw w 2009 roku 

Wyszczególnienie
Liczba obiektów z udogodnieniami

pochylnie 
wjazdowe

drzwi 
automatyczne windy pokoje/łazienki

Ogółem województwa 1806 677 925 1813
Dolnośląskie 148 64 89 149
Kujawsko-pomorskie 107 40 45 87
Lubelskie 62 13 20 59
Lubuskie 90 17 21 66
Łódzkie 79 28 37 79
Małopolskie 213 102 160 253
Mazowieckie 142 55 88 145
Opolskie 29 6 7 24
Podkarpackie 80 19 26 80
Podlaskie 48 15 19 39
Pomorskie 195 63 95 207
Śląskie 136 67 82 154
Świętokrzyskie 67 16 25 47
Warmińsko-mazurskie 100 28 32 92
Wielkopolskie 132 58 61 135
Zachodniopomorskie 178 86 118 197

Źródło: jak w tabeli 2.

Najlepiej zaopatrzone w pochylnie wjazdowe były obiekty w małopolskim, pomor-
skim, zachodniopomorskim, dolnośląskim i mazowieckim. Drzwi automatyczne najczęściej 
występowały w małopolskim, zachodniopomorskim, śląskim, dolnośląskim i pomorskim. 
Pod względem wyposażenia w przystosowane windy przewagę miały województwa: mało-
polskie, zachodniopomorskie, pomorskie, dolnośląskie i mazowieckie. W przystosowaniu 
pokoi i łazienek przodowały: małopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie, śląskie i dol-
nośląskie. Widoczny jest wyraźny prymat Małopolski, która dominowała w przypadku każ-
dego z udogodnień.
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16 TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE Z UDOGODNIENIAMI...

W poszczególnych województwach najczęściej spotykane były pochylnie wjazdowe 
oraz przystosowane pokoje i łazienki. Porównując oba rodzaje urządzeń widać, że obiek-
ty z pochylniami wjazdowymi wyraźnie przeważały w lubuskim i kujawsko-pomorskim, 
a z kolei przystosowane pokoje i łazienki – w małopolskim, śląskim i zachodniopomor-
skim. 

Przystosowanie pokoi i łazienek w obiektach noclegowych

Bardzo istotne udogodnienie dla osób niepełnosprawnych stanowią odpowiednio przy-
stosowane pokoje i łazienki. Wpływają one w dużym stopniu na warunki i komfort pobytu 
w obiektach turystycznych; stwarzają osobom poruszającym się na wózkach i starszym wie-
kiem możliwości samodzielnej obsługi, zwłaszcza korzystania z urządzeń higieniczno-sa-
nitarnych bez pomocy drugich osób. Należy wyjaśnić, że występowanie tego udogodnienia 
wiąże się zazwyczaj z przystosowaniem nielicznych jednostek mieszkalnych w obiektach 
turystycznych. Tylko w szczególnych wypadkach, na przykład obiektów przeznaczonych 
do organizowania turnusów rehabilitacyjnych i sanatoryjnych dla określonych grup osób 
niepełnosprawnych, bywa w zależności od potrzeb dostosowany cały obiekt lub znaczna 
jego część.

Wykres 3
Udziały obiektów noclegowych z udogodnieniami w wielkościach ogólnych bazy 
w wybranych województwach w 2009 roku (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Łącznie udogodnienia w postaci specjalnych pokoi i łazienek znajdowały się w 1813 
obiektach, a więc w 26% ogólnej liczby obiektów noclegowych. Pod względem liczbowym 
najlepiej wyposażone były w nie hotele, ośrodki wczasowe, inne obiekty hotelowe oraz 
ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe i zakłady uzdrowiskowe (w każdym przypadku po-
wyżej 100 obiektów). Dominowały hotele, które stanowiły 54% całej omawianej bazy. Jeśli 
pominąć hostele i pola biwakowe – z powodu ich profilu funkcjonalnego, najgorzej wypo-
sażone były domy pracy twórczej, schroniska i domy wycieczkowe.

W stosunku do ogólnej liczby obiektów w poszczególnych rodzajach bazy noclegowej 
najlepiej wypadały zakłady uzdrowiskowe (64%) i hotele (60%). Średnimi udziałami cha-
rakteryzowały się motele i pensjonaty oraz ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe i kempin-
gi. Z pozostałych można jeszcze wyróżnić inne obiekty hotelowe i ośrodki kolonijne.

Omawiane udogodnienie najczęściej występowało w bazie noclegowej województw: ma-
łopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i śląskiego. Dość dużo tak przystosowa-
nych obiektów było też na Dolnym Śląsku, Mazowszu i w Wielkopolsce (w każdym ponad 
100 obiektów). Jeśli odnieść te dane do wielkości bazy w poszczególnych regionach, powstaje 
odmienny obraz. Najwyższymi udziałami obiektów z przystosowanymi pokojami i łazienkami 
wyróżniały się województwa: mazowieckie (39%), łódzkie i śląskie, a dalsze miejsca zaj-

Wykres 4
Udział przystosowanych pokoi i łazienek w poszczególnych rodzajach bazy 
noclegowej (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Tabela 6
Pokoje i łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych według kategorii 
obiektówa w 2009 roku 

Rodzaj obiektów
Liczba obiektów według kategorii

5* 4* 3* 2* 1* I II III

Hotele 32 119 465 260 67
Motele - - 7 16 11
Pensjonaty - 3 31 19 12
Kempingi - 4 13 14 5
Domy wycieczkowe 1 1 1
Schroniska młodzieżowe 1 - 1

a Bez obiektów w trakcie kategoryzacji.
Źródło: jak w tabeli 2.

mowały: kujawsko-pomorskie i małopolskie (wszystkie przekraczały średnią krajową 26%). 
Tylko nieco niższe wskaźniki miały pomorskie i wielkopolskie oraz warmińsko-mazurskie, 
zachodniopomorskie i podlaskie. Pozostałe regiony cechował także ponad 20% udział. 

Wykres 5
Udział obiektów z przystosowanymi pokojami i łazienkami w bazie noclegowej 
województw w 2009 roku (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Analizie poddano także przystosowanie pokoi i łazienek w obiektach hotelarskich za-
leżnie od ich kategorii. W 2009 roku udogodnienie to miały łącznie 1083 skategoryzowane 
obiekty, co stanowiło 54% całej bazy skategoryzowanej w Polsce. Najwięcej, bo 48% obiek-
tów z przystosowanymi pokojami i łazienkami było w bazie z trzema gwiazdkami, a następ-
nie w obiektach dwugwiazdkowych. Obiekty z czterema i pięcioma gwiazdkami (łącznie 
158) stanowiły 15%. W przekroju rodzajowym dominowały hotele (87%), a na drugim miej-
scu plasowały się pensjonaty, z prawie 15-krotnie niższymi zasobami. Hotele z przystoso-
wanymi pokojami i łazienkami stanowiły 58% skategoryzowanej bazy hotelowej w kraju.

Zmiany w wyposażeniu obiektów noclegowych w udogodnienia  
dla osób niepełnosprawnych w okresie 2002-2009

W latach 2002-2009 znacznie powiększyła się liczba obiektów noclegowych z udogod-
nieniami dla osób niepełnosprawnych. W okresie tym najwięcej obiektów noclegowych wy-
posażono w pokoje i łazienki. Wybudowano też wiele pochylni wjazdowych, które otrzyma-
ły 774 obiekty. Przystosowano także windy w 511 obiektach, a w 370 zainstalowano drzwi 
automatycznie otwierane. Najwyższe wskaźniki wzrostu powyżej 120% dotyczyły wypo-
sażenia bazy w windy i drzwi automatyczne, znacznie niższe były dla dwóch pozostałych 
udogodnień, gdzie zbliżały się do 80% (Turystyka… 2003; Turystyka… 2010). 

Tabela 7
Obiekty noclegowe z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych  
w latach 2000-2002 i 2009 

Rodzaj przystosowanych 
urządzeń

Liczba obiektów noclegowych z udogodnieniami w latach Zmiana 
2002-2009

(w %)2000 2001 2002 2009

Pochylnie wjazdowe 766 966 1032 1806 75,0
Drzwi automatyczne 220 264 307 677 120,5
Windy 294 355 414 925 123,4
Pokoje/łazienki 685 922 1009 1813 79,7

Źródło: jak w tabeli 2.

W latach 2002-2009 ogólna liczba obiektów z przystosowanymi pokojami i łazienkami 
wzrosła o 80%. W tym czasie przybyły łącznie 804 obiekty wyposażone w tego rodzaju 
udogodnienie. 

W układzie regionalnym lata 2002-2009 przyniosły duże zmiany w dostosowaniu jed-
nostek mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W okresie tym we wszystkich 
województwach wyraźnie poprawiło się wyposażenie bazy noclegowej w to udogodnie-
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nie, lecz z różnym efektem. Największe przyrosty liczbowe nastąpiły w małopolskim (123 
obiekty) i pomorskim, ponadto dość duże były w śląskim, zachodniopomorskim i mazo-
wieckim. Wysokie wskaźniki wzrostu, przekraczające średnią krajową, miało 10 regionów. 
Najwyższe wystąpiły w województwach: opolskim (o 240%) i świętokrzyskim oraz pod-
karpackim i łódzkim (po ok. 100%). W porównaniu z nimi rażąco małe zmiany nastąpiły 
w dolnośląskim i podlaskim (w obu po ok. 34%).

Tabela 8
Pokoje i łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych w latach 2000-2002 i 2009 
według województw 

Wyszczególnienie
Liczba obiektów noclegowych w latach Zmiana 

2002-2009 
(w %)2000 2001 2002 2009

Ogółem obiekty 685 922 1009 1813 79,7
Dolnośląskie 71 95 111 149 34,2
Kujawsko-pomorskie 43 47 46 87 89,1
Lubelskie 19 21 28 59 110,7
Lubuskie 32 43 44 66 50,0
Łódzkie 25 31 33 79 139,4
Małopolskie 78 112 130 253 94,6
Mazowieckie 38 70 76 145 90,8
Opolskie 4 9 7 24 242,9
Podkarpackie 21 24 33 80 142,4
Podlaskie 12 19 29 39 34,5
Pomorskie 71 109 118 207 75,4
Śląskie 65 83 82 154 87,8
Świętokrzyskie 8 16 14 47 235,7
Warmińsko-mazurskie 36 39 44 92 109,1
Wielkopolskie 60 86 88 135 53,4
Zachodniopomorskie 102 120 126 197 56,3

Źródło: jak w tabeli 2.

Podsumowanie

Statystyka publiczna podaje informacje o wyposażeniu turystycznych obiektów zbio-
rowego zakwaterowania w cztery podstawowe typy udogodnień dla osób niepełnospraw-
nych. W 2009 roku najwięcej obiektów (ponad 1800) miało przystosowane pokoje i łazien-
ki, a następnie pochylnie wjazdowe. Najmniej było wyposażonych w drzwi automatycznie 
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otwierane. Podobną strukturę udogodnień miała grupa obiektów hotelowych, w pozostałych 
najczęściej spotykanym elementem były pochylnie wjazdowe. Obiekty z poszczególnymi 
udogodnieniami stanowiły od 10% do 26% całej bazy noclegowej. W ich zasobach domi-
nującą pozycję zajmowały hotele. Dotyczyło to wszystkich czterech ułatwień, a zwłaszcza 
drzwi automatycznych i wind. Największy odsetek obiektów przystosowanych miały jednak 
zakłady uzdrowiskowe, wyprzedzając pod tym względem hotele.

W rozmieszczeniu bazy z udogodnieniami występują znaczne różnice przestrzenne i ilo-
ściowe. Do regionów wyróżniających się zasobnością można zaliczyć przede wszystkim 
małopolskie oraz zachodniopomorskie, pomorskie i dolnośląskie. W poszczególnych wo-
jewództwach najczęściej spotykane były pochylnie wjazdowe oraz przystosowane pokoje 
i łazienki.

W latach 2002-2009 znacznie powiększyły się zasoby z udogodnieniami dla osób niepeł-
nosprawnych. W okresie tym najwięcej obiektów otrzymało dostosowane pokoje i łazienki, 
dużo wybudowano też pochylni wjazdowych. We wszystkich województwach wyraźnie po-
prawiło się przystosowanie pokoi i łazienek, najbardziej w małopolskim i pomorskim. 

Mimo postępów w ostatnich latach, ogólnie baza turystyczna pozostawała nadal nie-
dostatecznie przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Wyjątek stanowiły hotele 
i zakłady uzdrowiskowe oraz ośrodki uprawnione do organizacji turnusów rehabilitacyj-
nych. 

Wstępnie szacuje się, że około 30% obiektów noclegowych było wyposażonych w jedno 
lub kilka specjalnych udogodnień. Spora część bazy usługowej miała tylko jedno lub dwa 
takie ułatwienia. Konieczne są więc dalsze inwestycje i wsparcie finansowe, pozwalające 
stwarzać przyjazne warunki do pobytu osób niepełnosprawnych. Działania w tym zakre-
sie powinny być zwłaszcza ukierunkowane na ośrodki wypoczynku osób starszych oraz 
dzieci i młodzieży. Należy dążyć do bardziej kompleksowego zaopatrzenia w odpowiednie 
urządzenia przystosowawcze zarówno obiektów nowych, jak i doposażanych. Szczególnej 
pomocy i wzmożenia działań wymagają województwa zaniedbane w tej dziedzinie, zwłasz-
cza lubelskie i podkarpackie, a z turystycznych – dolnośląskie, lubuskie i warmińsko-ma-
zurskie. Słuszne wydaje się też rozszerzenie zakresu i częstotliwości badań statystycznych 
na ten temat.
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Tourist Accommodation with Facilities for Disabled Persons 

Summary

In his article, the author discussed adjustment of the accommodation base to the needs of the 
disabled. The information contained in it concerns equipment of establishments of collective accom-
modation with the four types of facilities, being registered within the public statistics. These are: 
entrance slips, automatically opening doors, adequately adjusted lifts as well as rooms and bathrooms. 
The essential part of the article includes quantitative analyses concerning presence of facilities in the 
accommodation base by types and categories, adjustment of accommodation establishments in the 
regional profile and of adequate equipment of rooms and bathrooms. Moreover, there are presented 
alterations in establishments adjustment in the period of 2002-2009. The above-mentioned issues are 
preceded by a review of the essential requirements to be met by the tourist base adjusted to servicing 
the disabled .

Key words: tourist infrastructure, disabled persons.
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