
 

Uchwała Nr XXXI/296/2021  

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 30 marca 2021  

                                                                                                   
 

w sprawie likwidacji barier architektonicznych w budynku Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2 

dotyczącej wykonania windy osobowej z piętra IV na piętro V, gdzie znajduje się sala 

konferencyjna w celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej osobom niepełnosprawnym 

mającym problemy z poruszaniem się. 

 
Na podstawie § 3 pkt 3 lit k uchwały nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w 

sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 

1854 z późn. zm.), Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

 Wnioskuje się o likwidację barier architektonicznych w budynku Urzędu Miasta 

Krakowa os. Zgody 2, która polegać będzie na dokonaniu inwestycji dotyczącej wykonania 

windy osobowej z piętra IV na piętro V, gdzie znajduje się sala konferencyjna w celu 

udostepnienie przestrzeni architektonicznej osobom niepełnosprawnym mającym problemy z 

poruszaniem się. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                                                           
                  

     Przewodniczący                                                                                                        

      Rady i Zarządu   

                                                                                           Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

                                                                                                    

 

     Stanisław Moryc 

 

 
 

Uzasadnienie: 

Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta wychodząc naprzeciw trudnościom w dotarciu osobom 

niepełnosprawnym mającym problemy z poruszaniem się do sali konferencyjnej Urzędu Miasta 

Krakowa, w której odbywają się rożnego rodzaju konsultacje społeczne, posiedzenia oraz 

szkolenia wnioskuje o wykonania windy osobowej z piętra IV na piętro V. 

W Polsce osoby niepełnosprawne mogą napotkać jeszcze wiele barier, zarówno tych 

architektonicznych, jak i społecznych, które utrudniają im normalne funkcjonowanie. Osoby 

niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich nadal napotykają wiele trudności,  

podobnie dzieje się w przypadku osób niewidomych czy niesłyszących.  

Dla wielu osób niepełnosprawnych każdy dzień jest nie lada wyzwaniem, przed którym muszą 

stanąć, aby móc normalnie funkcjonować oraz włączać się aktywnie w nurt normalnego życia. 

Bardzo często zdarza się, że owe bariery stanowią przyczynę braku aktywnego uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, korzystania przez nich z przysługującym ich 

praw. 



Osoby niepełnosprawne często zniechęcone ciągłymi utrudnieniami wycofują się z życia, 

większość swojego czasu spędzając w domu. Dla osób sprawnych czynności dnia codziennego 

są błahostką, natomiast dla osób niepełnosprawnych mogą być ogromnym problemem.  

Napotykanie na co dzień na przeszkody w postaci utrudnień m.in. architektonicznych, 

dezorganizują oraz hamują osobom niepełnosprawnym dojście do samodzielności czy 

rozpoczęcie satysfakcjonującego życia 

Najczęściej spotykanymi barierami związanymi z architekturą przestrzenną są: zbyt wąskie 

drzwi oraz wejścia i korytarze, zbyt małe powierzchnie pomieszczeń sanitarno-higienicznych, 

różnice poziomów - czyli schody i stopnie, niedostosowane windy lub ich brak oraz 

niedostateczna informacja dźwiękowa i wizualna.  

Kolejnymi barierami są bariery społeczne, z czym nierozerwalnie wiąże się stosunek ludzi 

sprawnych do osób niepełnosprawnych.  

 

Wymienione powyżej bariery utrudniają osobom niepełnosprawnym osiąganie oraz dążenie do 

możliwych dla nich celów, a także uczestniczenie w życiu codziennym i społecznym, na równi z 

ludźmi sprawnymi. Dlatego przełamujmy lody obojętności i pomóżmy osobom 

niepełnosprawnym wyrwać się ze spirali wykluczenia społecznego. 

 
 


