
Dystrybutory wody pitnej – wybór i montaż dla osób 

ze szczególnymi potrzebami1. 
 

Regulacje prawne w Polsce i na świecie 

Obecnie w Polsce brak jest wytycznych, które wskazywałyby producentom dystrybutorów 

wody pitnej, w jaki sposób je projektować oraz instalować, aby spełniały funkcję użytkową, 

również dla osób ze szczególnymi potrzebami, do których należą m.in. osoby z 

niepełnosprawnościami oraz osoby o ograniczonej mobilności lub percepcji. 

Obowiązujące przepisy prawne, w sposób ogólny informują o konieczności stosowania 

uniwersalnego projektowania – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym , ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami lub koncentrują się na dostosowaniu budynków i ich 

pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W efekcie możemy znaleźć wskazówki techniczne 

dotyczące niezbędnych elementów wyposażenia niektórych pomieszczeń i sposobu ich 

instalacji – jak np. urządzeń sanitarnych, wind, miejsc parkingowych, podczas gdy w zakresie 

dystrybutorów wody pitnej takich regulacji nie ma. 

W przypadku placówek szkolno-wychowawczych Państwowy Zakład Higieny wydał 

dokument określający Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach 

szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne. Jednak 

również w tym opracowaniu, pomimo rozdziału zatytułowanego „Lokalizacja, warunki 

rozmieszczenia i ilość urządzeń udostępniających wodę w budynku” brak jest precyzyjnych 

wskazówek będących odpowiedzią na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami. 

W USA problem ten regulują przepisy określone w dokumencie The Americans with 

Disabilities Act (tłumaczenie: przepisy dotyczące Amerykanów z niepełnosprawnościami). 

                                                           
1
 Zgodnie z definicją użytą w art 2. ust. 3. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062). 



Dokument ten zawiera standardy techniczne dotyczące dostępności budynków i obiektów 

dla osób z niepełnosprawnościami.  

Na jego podstawie, oraz w oparciu o zbiór doświadczeń przedsiębiorców zajmujących się 

sprzedażą oraz instalacją dystrybutorów wody pitnej, a także z pomocą organizacji 

pozarządowych zajmujących się tematyką dostępności, został stworzony niniejszy katalog 

dobrych praktyk, który mamy nadzieję okaże się pomocny przy realizacji inwestycji 

związanych z produkcją oraz montażem dystrybutorów wody pitnej w przestrzeni publicznej 

w Polsce. 

Dobre praktyki: 

DOSTOSOWANIA UWZGLĘDNIAJACE POTRZEBY OSÓB 

PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH: 

Projektując przestrzeń publiczną pamiętaj, aby dystrybutor 

wody pitnej posiadał wygiętą konstrukcję lub był 

wyposażony w dodatkową misę boczną, umożliwiającą 

swobodny podjazd dla osób poruszających się na wózku 

(przestrzeń na kolana). Wysokość misy powinna być 

usytuowana zgodnie z poniższymi wymiarami: 

  

1. Wysokość wylewki i przestrzeń na kolana 2. Przestrzeń manewrowa wolna od barier 



 

 

3. Wolnostojący dystrybutor wody 4. Wbudowany dystrybutor wody 

Użyte na rysunku jednostki metryczne: 
 

 

 cale 

 milimetry 

Źródło: opracowanie własne na podstawie The Americans with Disabilities Act (ADA) 

 Przestrzeń na kolana pomiędzy linią gruntu a dolną krawędzią misy powinna wynosić 

685 mm. Zasady te dotyczą mis dystrybutorów, z których bezpośrednio pijemy wodę, 

nalewaków do butelek czy mis montowanych na ścianie na zewnątrz lub wewnątrz 

budynków.  

Należy nadmienić, że konstrukcja urządzeń do nalewania butelek jest zróżnicowana.  

W urządzeniach dwufunkcyjnych, służących do picia bezpośredniego i napełniania 

bidonów ważnymi parametrami są również wysokość tacy ociekowej, na której stawiamy 

butelkę i dostępność przycisku uruchamiającego lub sensora. Przycisk uruchamiający 

urządzenie powinien znajdować się pod tacą ociekową lub w jej najbliższym sąsiedztwie, 

a nie powyżej wylewki, z której podawana jest woda. Zachowując wytyczne dla misy 

przeznaczonej do picia bezpośredniego, przycisk umieszczony powyżej wylewki nie byłby 

dostępny dla osób poruszających się na wózku.  

 



 Wysokość wylewki, z której pijemy powinna być umiejscowiona nie wyżej niż 915 mm. 

Należy pamiętać, że strumień wody skierowany jest do góry, zatem zbyt wysoko 

zamontowana misa nie pozwoli na zaspokojenie pragnienia osobie poruszającej się na 

wózku. Kierunek wypływu wody oraz umiejscowienie wylewki na misie jest także bardzo 

ważne. Wylewka, z której woda wypływa w dół lub zamontowana została po przeciwnej 

stronie misy, wymusza nienaturalną postawę ciała, utrudniając bądź uniemożliwiając 

korzystanie z dystrybutora. 

 Boczna misa – przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością - powinna być oddalona od 

ściany czy korpusu urządzenia o 430-485 mm. 

 Przestrzeń wokół dystrybutora powinna być wolna od barier, takich, jak różnice 

poziomów, murki czy schody. Urządzenie powinno być zamontowane na równym i 

utwardzonym podłożu, umożliwiając podjazd oraz przestrzeń manewrową dla osób 

poruszających się na wózkach. 

Przykłady dostępnych dystrybutorów wody. 

 

 

 

   

 

 

Przykłady dystrybutorów wody niespełniających zasad 

dostępności. 

   



DOSTOSOWANIA UWZGLĘDNIAJACE POTRZEBY 

OSÓB O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI: 

Należy pamiętać, aby dystrybutory wody były dostosowane 

także do osób, które mają trudności w poruszaniu się czy 

utrzymaniu pionowej postawy ciała, które są wynikiem 

choroby, podeszłego wieku czy tymczasowego urazu. Dla 

takich osób ważnym rozwiązaniem jest zastosowanie 

dodatkowego oparcia lub poręczy, z których mogą skorzystać podczas picia wody.  

Przykłady dostępnych dystrybutorów wody wraz z poręczami. 

  
 

 

 

 

 

 

 

DOSTOSOWANIA UWZGLĘDNIAJACE POTRZEBY 

OSÓB O ZRÓŻNICOWANYM WZROŚCIE2: 

• dla osoby stojącej urządzenie należy zainstalować na 

wysokości 95-110 cm mierząc do wylotu wylewki; 

• dla osoby siedzącej na wózku urządzenie należy 

zainstalować na wysokości 85-90 cm do wylotu wylewki; 

• dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej na 

wysokości 80-85 cm mierząc do wylotu wylewki. 

 

 

                                                           
2
 Dotyczy wiszących dystrybutorów wody pitnej. 



DOSTOSOWANIA UWZGLĘDNIAJACE POTRZEBY 

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU: 

Kolejną grupą osób, które należy uwzględnić w procesie 

wyboru oraz instalacji dystrybutorów wody są osoby z 

niepełnosprawnością wzroku. Dla tych osób istotne są dwie 

kwestie – widoczny i łatwy do wyczucia dłonią przycisk 

(urządzenie sterujące), kontrastujący z resztą urządzenia oraz 

instalacja urządzenia w taki sposób, aby nie stanowiło dodatkowej przeszkody dla osób 

poruszających się z pomocą laski w ciągach komunikacyjnych. 

Opcjonalnym standardem może być również umieszczenie w pobliżu przycisku tabliczki z 

informacją w alfabecie Braille’a z napisem co to za urządzenie i do czego służy. Należy 

jednak wziąć pod uwagę fakt, że alfabetem Braille’a posługuje się zaledwie do 10% osób 

niewidomych. Przede wszystkim nie zna go wiele osób ociemniałych, czyli takich, które 

straciły wzrok po piątym roku życia.  

Rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że lokalizację dystrybutorów można oznaczać 

także w aplikacjach mobilnych, co znacznie ułatwia ich odnalezienie – również przez osoby 

niewidome. Istnieje możliwość zastosowania również specjalnych czujników (znaczników 

głosowych), które aktywują się kiedy aplikacja zainstalowana na smartfonie jest w pobliżu i 

dźwiękowo informują o położeniu danego obiektu. Tego typu rozwiązania pozwolą w 

przyszłości łatwiej identyfikować poszukiwane obiekty w przestrzeni publicznej.  

DOSTOSOWANIA UWZGLĘDNIAJACE POTRZEBY 

OSÓB O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ: 

Część osób z niepełnosprawnościami, to osoby o obniżonej 

sprawności ruchowej. Dla nich ważne jest aby nacisk na 

przycisk uruchamiający strumień wody, był poniżej 2 kg, co 

warunkuje samodzielną obsługę dystrybutora wody przez 

osoby o osłabionej sile mięśni, np. osoby po udarze, z 

porażeniem mózgowym itp. Alternatywnym rozwiązaniem dla przycisku jest również 

sensor, który może go zastąpić i uruchomić strumień wody po odpowiednim zbliżeniu się do 

urządzenia, bez konieczności nacisku. 



Podsumowując, przy wyborze oraz instalacji dystrybutora wody pitnej, 

pamiętaj o kilku zasadach, które sprawią, że skorzysta z nich więcej osób: 

 zachowaj tak zwaną przestrzeń kolanową; 

 instaluj urządzenia zgodnie ze wskazanymi wymiarami (określonymi powyżej); 

 zastosuj dodatkowe oparcie lub poręcz; 

 zachowaj wolną od barier przestrzeń wokół dystrybutora; 

 użyj kontrastowego przycisku (urządzenia sterującego) rozpoznawalnego dotykiem 

oraz oznakowania dla osób niewidomych np. w alfabecie Braille’a lub w inny 

dostępny na rynku sposób; 

 zastosuj przycisk o sile nacisku poniżej 2 kg; 

 zapewnij zgodność (kompatybilność) z właściwymi przepisami i standardami 

(interfejs wzajemnej zgodności); 

 oznacz w sposób czytelny i widoczny przyciski (urządzeń sterujących). 

 


