
 
ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, 
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, 
Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co 
następuje: 

 
§ 68.  [Wymiary]  1.[19]  Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach o różnym przeznaczeniu określa 
tabela:  
 
 

        
Przeznaczenie budynków  Minimalna szerokość 

użytkowa (m) 
Maksymalna 

wysokość stopni 
(m) 

 biegu spocznika  
1 2 3 4 

Budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej 
oraz mieszkania dwupoziomowe  

0,8 0,8 0,19 

Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania 
zbiorowego oraz budynki użyteczności publicznej, z 
wyłączeniem budynków zakładów opieki zdrowotnej, a także 
budynki produkcyjne, magazynowo -składowe oraz usługowe, 
w których zatrudnia się ponad 10 osób  

1,2 1,5 0,17 

Przedszkola i żłobki  1,2 1,3 0,15 
Budynki opieki zdrowotnej  1,4 1,5 0,15 
Garaże wbudowane i wolno stojące (wielostanowiskowe) oraz 
budynki usługowe, w których zatrudnia się do 10 osób  

0,9 0,9 0,19 

W budynkach schody do piwnic, pomieszczeń technicznych i 
poddaszy nieużytkowych oraz w budynkach inwentarskich 
dojścia do poddaszy służących do przechowywania pasz 
słomiastych  

0,8 0,8 0,2 

 
 
 2. W budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach produkcyjnych łączną szerokość użytkową biegów 
oraz łączną szerokość użytkową spoczników w klatkach schodowych, stanowiących drogę ewakuacyjną, należy 
obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać równocześnie na kondygnacji, na której 
przewiduje się obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, lecz nie 
mniej niż określono to w ust. 1.  
 3. Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych do budynku powinna wynosić co najmniej 1,2 m, przy czym 
nie może być mniejsza niż szerokość użytkowa biegu schodowego w budynku, przyjęta zgodnie z 
wymaganiami określonymi w ust. 1 i 2.  
 4. Szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w 
przypadku balustrady jednostronnej - między wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią 
poręczy tej balustrady. Szerokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy 
budynku.  
 



 
§ 69.  [Stopnie]   1[20] . Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych powinna wynosić nie więcej niż:  
1)  14 stopni - w budynku opieki zdrowotnej, 
2)  17 stopni - w innych budynkach.  
2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy budynków w zabudowie jednorodzinnej i w 
zabudowie zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej, mieszkań dwupoziomowych oraz dojść do 
urządzeń technicznych.  
3. Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić więcej niż 10.  
4. Szerokość stopni stałych schodów wewnętrznych powinna wynikać z warunku określonego wzorem: 2h + s 
= 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokość stopnia, s - jego szerokość.  
5. Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku powinna wynosić w 
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej co najmniej 0,35 m.  
6. Szerokość stopni schodów wachlarzowych powinna wynosić co najmniej 0,25 m, natomiast w schodach 
zabiegowych i kręconych szerokość taką należy zapewnić w odległości nie większej niż 0,4 m od poręczy 
balustrady wewnętrznej lub słupa stanowiącego koncentryczną konstrukcję schodów.  
7. W budynku zakładu opieki zdrowotnej stosowanie schodów zabiegowych i wachlarzowych, jako 
przeznaczonych do ruchu pacjentów, jest zabronione.  
8. W budynkach opieki zdrowotnej, a także budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych dla osób 
starszych oraz niepełnosprawnych zabrania się stosowania stopni schodów z noskami i podcięciami.  
 
 
§ 298.  [Poręcze, balustrady]   1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach 
powinny mieć konstrukcję przenoszącą siły poziome, określone w Polskich Normach, oraz wysokość i 
wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewniające skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób.  
2. Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w tabeli:  
 
 

      
Rodzaj budynków (przeznaczenie 

użytkowe) 
Minimalna wysokość 

balustrady, mierzona do 
wierzchu poręczy (m) 

Maksymalny prześwit lub 
wymiar otworu pomiędzy 
elementami wypełnienia 

balustrady (m) 
1  2 3 

Budynki jednorodzinne i wnętrza 
mieszkań wielopoziomowych  

0,9 nie reguluje się 

Budynki wielorodzinne i 
zamieszkania zbiorowego, oświaty i 
wychowania oraz zakładów opieki 
zdrowotnej  

1,1 0,12 

Inne budynki  1,1 0,2 
  
 
 3. W budynku, w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, balustrady 
powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy.  
 4. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób 
niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od 
płaszczyzny ruchu.  
 5. Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 
0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.  
 6. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 
0,05 m.  
 7. Balustrady oddzielające różne poziomy w halach sportowych, teatrach, kinach, a także w innych budynkach 
użyteczności publicznej powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowników także w przypadku paniki. 
Dopuszcza się obniżenie pionowej części balustrady do 0,7 m, pod warunkiem uzupełnienia jej górną częścią 
poziomą o szerokości dającej łącznie z częścią pionową wymiar co najmniej 1,2 m.  
 


