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5 maja cała Europa obchodzi Dzień walki z Dyskryminacją Osób 
Niepełnosprawnych. Święto to, zapoczątkowane we Francji  
w pierwszej połowie lat 90. XX wieku, co roku staje się przyczynkiem 
do dyskusji na temat barier, z którymi na co dzień borykają się  
ludzie z niepełnosprawnościami. Jakie to ograniczenia i co można 
zrobić, aby je zminimalizować? 

KOŁO dla 
niepeŁnOsprawnych

Duża część społeczeństwa to osoby starsze oraz 
niepełnosprawne, które mają trudności w po-
ruszaniu się i każdego dnia muszą mierzyć się 
z problemami, o których istnieniu ludzie zdro-
wi nie mają najczęściej pojęcia. warto wsłuchać 
się w ich głos. Jak wynika z badania przeprowa-
dzonego w 2017 roku na zlecenie Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych ponad 44% badanych osób odpowiedzia-
ło, że w związku z niepełnosprawnością ma spe-
cjalne potrzeby. 

Jakie potrzeby?
Przede wszystkim są to udogodnienia umożli-
wiające samodzielne życie. Innymi słowy sprzę-
ty związane m.in. z dostosowaniem przestrzeni 
mieszkalnej do spersonalizowanych pod niepeł-
nosprawność wymogów. wszystko po to, aby za-
pewnić maksymalnie dużą samodzielność przy 
wykonywaniu codziennych i często bardzo pod-
stawowych czynności. wiele zależy także od ro-
dzaju niepełnosprawności, a tych jest naprawdę 
sporo. Inne potrzeby będzie miała osoba na wózku  

inwalidzkim, inne z niewielkim stopniem niepeł-
nosprawności ruchowej, a zupełnie inne osoba 
z problemami ze wzrokiem. Dobrze zaprojekto-
wane wnętrze powinno sprawiać, by codzienne 
czynności były łatwiejsze do wykonania, albo  
w niektórych wypadkach w ogóle wykonalne. 
Projektowanie dla osoby niepełnosprawnej może 
przybrać formę niedrogiej adaptacji istniejącego 
wyposażenia, np. mebli lub całkowitej przebudo-
wy lokalu, by uwzględnić np. poruszanie się na 
wózku inwalidzkim. warto pamiętać, że przy nie-
których rodzajach niepełnosprawności pomocne 
będzie wykorzystanie psychologicznych aspek-
tów projektowania wnętrz. Mogą to być ułatwie-
nia sensoryczne, kolorystyczne. Możliwości jest 
niemal tyle, ile niepełnosprawności. 

Likwidacja barier 
Z każdym rokiem przestrzenie publiczne stają się  
coraz bardziej dostępne i przyjazne osobom  
z niepełnosprawnością. w miastach coraz czę-
ściej przed drzwiami sklepów, galerii, urzędów 
czy restauracji pojawiają się specjalne podjazdy  
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potrzeby każdego projektu budowlanego – od 
przebudowy zwykłej łazienki i dostosowania jej 
do osób z niepełnosprawnością, po tworzenie 
sanitariatów w nowych budynkach. 

Ważne są poręcze
Marka Koło współpracując z firmą Lehnen, czo-
łowym producentem wyrobów ze stali i alumi-
nium używanych w budownictwie łazienko-
wym, uzupełniła swoją ofertę adresowaną do 

osób z niepełnosprawnością o istotne poręcze, 
czyli uchwyty mocowane najczęściej w ścianie, 
stelażu czy podłodze. Ponadto, w ofercie znaj-
dziemy siedziska prysznicowe i regulowane lu-
stra. wszystko to sprawia, że przestrzeń łazien-
kowa staje się dostępna i bezpieczna nawet dla 
tych, którzy mają trudności w poruszaniu się. 
KOŁO zawsze w dobrym stylu spełnia marze-
nia o łazience!
Materiał prasowy Grupy Geberit

czy poszerzone drzwi, umożliwiające przejazd 
wózkiem. Także środki komunikacji zbiorowej 
nie pozostają obojętne na potrzeby osób mają-
cych trudności z poruszaniem się. Na ulicach co-
raz częściej można zauważyć autobusy niskopo-
dłogowe z wysuwanymi klapami. 

Domowe ułatwienia
Niezależnie od tego, co osobom niepełnospraw-
nym oferują przestrzenie publiczne, jest jed-
no miejsce, w którym wszelkie ułatwienia dla  

takich osób są absolutnie niezbędne, czyli dom. 
Pomieszczeniem, które szczególnie tego wyma-
ga jest łazienka. – Od zawsze dużą wagę przykła-
damy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Stąd właśnie wśród naszych produktów znaleźć 
można szereg tych, które pomagają w codzien-
nych wizytach w toalecie osobom mającym trud-
ności w poruszaniu się. Stworzyliśmy nawet całe 
kolekcje z myślą o ułatwianiu spotkań z wodą. – 
mówi Małgorzata Jarosik, Product Manager Ge-
berit Polska. 
Dobrym rozwiązaniem jest montaż specjalnie wy-
dłużonych misek wC, które usprawniają przesia-
danie się z wózka lub balkonika czy też siedzisk 
i deski sedesowej, których konstrukcja umożli-
wia korzystanie z toalety bez względu na poziom 
sprawności ruchowej. Tego typu produkty moż-
na znaleźć w serii Koło Nova Pro Bez Barier. 
w kolekcji nie mogło zabraknąć także umywa-
lek o wzmocnionej konstrukcji i uchwytach. Ich 
ergonomiczny kształt pozwala na dużo łatwiej-
sze podjeżdżanie na wózkach czy balkonikach 
oraz na prostsze mycie rąk, a wszystko dzię-
ki ich niewielkiej głębokości. – Seria Koło Nova 
Pro Premium Bez Barier pozwoliła na wzniesienie 
tych rozwiązań dla niepełnosprawnych na nowy 
poziom. Nowoczesne wzornictwo miski o półkry-
tych mocowaniach świetnie prezentuje się w ła-
zience, a uwspółcześniony design umywalek za-
pewnia jeszcze lepszy, stylowy wygląd – dodaje 
Małgorzata Jarosik. 

Uniwersalny system bez barier 
Osobom, które oczekują swobody w projekto-
waniu przestrzeni dla niepełnosprawnych, szyb-
szego postępu prac na budowie i ekonomicz-
nych rozwiązań przy planowaniu i wykonaniu 
łazienki, pomocny może okazać się system nośny  
Geberit GIS. Dzięki niemu można opracować zin-
dywidualizowane i ekonomiczne rozwiązania na 
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