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rzyszy jednak pewne ryzyko. Przy źle zaprojektowanym, nienadzorowanym czy 

zaniedbanym placu ryzyko to zdecydowanie wzrasta i może dojść do wypadku. 

Pod względem liczby wypadki na placach zabaw stanowią trzecią w kolejności, 

po drogowych i domowych, kategorię wypadków dzieci. W Polsce zdarza się 
ponad 100 tysięcy, wymagających co najmniej pomocy ambulatoryjnej, wypad-

ków dzieci na terenach zabaw [1]. Z reguły są to lekkie stłuczenia i otarcia, 

a w skrajnych wypadkach złamania kończyn, rany, wstrząśnienia mózgu.  
Najważniejszym elementem wyposażenia placu zabaw są umieszczone na 

nim urządzenia. Mogą być one przyczyną takich wypadków, jak: zakleszczenie 

głowy, szyi, kończyn, całego ciała lub odzieży, upadki oraz kolizje. Biorąc pod 

uwagę „nieprzewidywalny” charakter dzieci, przy projektowaniu placu zabaw 

należy brać pod uwagę każdą z tych ewentualności.  
Kierując się bezpieczeństwem najmłodszych, narzędziami, jakimi dyspo-

nujemy, są dwie normy dotyczące placów zabaw: PN-EN 1176 i PN-EN 1177. 

Pierwsza z nich składa się z dziewięciu części. Określa ona ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. Odnosi się do wszystkich placów zabaw i urzą-
dzeń, które na nim się znajdują, a także do innego sprzętu, który nie jest prze-

znaczony do zabawy, jak ławki czy kosze na śmieci. Zakresem normy nie są 
objęte przygodowe place zabaw, które służą do celów dydaktycznych. Norma 

PN-EN 1177 dotyczy nawierzchni placów zabaw amortyzujących upadki.  
Centrum Kontroli Placów Zabaw podaje ogólne wymagania bezpie-

czeństwa: 

− bezpieczeństwo urządzenia, które posiada kilka funkcji (np. kołysze się oraz 

obraca), powinno być sprawdzone pod kątem wymogów określonych dla 

wszystkich jego funkcji,  

− wielkość urządzeń oraz stopień trudności zabawy na nich powinny być do-

stosowane do wieku potencjalnych użytkowników,  

− ryzyko stwarzane przez urządzenia zawsze powinno być oczywiste,  

− woda (deszcz) nie powinna się zbierać na urządzeniach, chyba że sprzęt 
został w tym celu zaprojektowany,  

− urządzenia powinny zapewniać dostęp osobom dorosłym,  

− sprzęt zamknięty (taki jak tunele) dłuższy niż 2 metry powinien zawsze po-

siadać dwa wejścia, aby umożliwić ucieczkę,  
− na placu powinna być tablica informacyjna zawierająca dane o nazwie osoby 

odpowiedzialnej za utrzymanie miejsca zabaw; celowym jest, aby na takiej 

tablicy wskazać adres placu zabaw i numery do służb ratunkowych, zaś aby 

w pobliżu placu była budka telefoniczna, by łatwiej można było wezwać 
pomoc,  

− na urządzeniach, które są zainstalowane w podłożu, powinien być umiesz-

czony przez producenta czytelny znak poziomu podstawowego; wskazuje on 
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wysokość, na jakiej montaż gwarantuje stabilność sprzętu (znak ten powi-

nien być równy z nawierzchnią lub płaszczyzną zabawy), 

− urządzenia powinny być oznakowane nazwą i adresem producenta lub upo-

ważnionego przedstawiciela, numerem kolejnym, pozwalającym na indywi-

dualną identyfikację (metryczki urządzenia i roku produkcji) oraz numerem 

i datą normy, której wymogom odpowiadają (np. EN1176-1: 2008) [7]. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw nie wystarczy prze-

strzegać powyższych wskazówek. Ważnym elementem zmniejszenia ryzyka jest 

nadzór nad tego typu obiektami. Place zabaw podlegają kontroli na trzech eta-

pach ich funkcjonowania: kontrola przez oględziny, kontrola funkcjonalna oraz 

coroczna kontrola podstawowa. Kontrola pomontażowa służy eliminacji zagro-

żeń powstałych w trakcie produkcji lub montażu urządzeń. Obejmuje ona 

wszystkie wymagania zawarte w normach 1176, prawie budowlanym, ustawie 

o ogólnym bezpieczeństwie produktu. Jest ona zalecana jako istotny etap za-

pewnienia bezpieczeństwa placu zabaw [1]. Obowiązek zapewnienia bezpie-

czeństwa placu zabaw spoczywa na właścicielu, bez względu na to, czy insta-

lowane urządzenia posiadają certyfikat zgodności z normą. Dlatego też bardzo 

istotne jest przeprowadzanie dodatkowej kontroli zgodności z normami po mon-

tażu urządzeń zabawowych.  
Aby utrzymać plac zabaw w poprawnym stanie technicznym i sanitar-

nym, zalecany jest system kontroli placu, uwzględniający trzy rodzaje kontroli 

okresowej: regularna kontrola przez oględziny (min. raz w tygodniu),  kontrola 

funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy) oraz  coroczna kontrola podstawowa [2]. 

Inspekcje powinny obejmować cały plac, włącznie ze ścieżkami, ogrodzeniami, 

siedzeniami, wejściami, a nie tylko zamontowane na nim urządzenia [3].  

Poza kontrolami określonymi w normie 1176-7, prawo budowlane regu-

luje sposób i częstość kontroli, mającej na celu sprawdzenie stanu technicznego, 

przydatności do użytkowania obiektu budowlanego i jego estetyki. Kontrole 

takie powinny być przeprowadzane przez właściciela lub zarządcę, co najmniej 

raz na 5 lat. Jednak, jak wynika z komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego z dnia 4 lipca 2008 r., właściciele i zarządcy, poza egzekwowa-

niem przepisów prawa budowlanego, powinni stosować się do wymogów kon-

troli placów zabaw określonych w normie 1176-7. Nadzór budowlany, w celu 

monitorowania ogólnego poziomu bezpieczeństwa placów zabaw, przepro-

wadza wybiórczo kontrole wybranych placów zabaw na terenie całego kraju. 

Do podstawowych obowiązków organów nadzoru budowlanego należy nadzór 

i kontrola nad przestrzeganiem prawa budowlanego, a w szczególności warun-

ków bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także zgodności rozwiązań architekto-

niczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, zaleceniami nor-

matywnymi oraz zasadami wiedzy technicznej [4, 7, 8]. 
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W 2008 roku organy nadzoru skontrolowały w Polsce 13 100 placów za-

baw. Sprawdzano stan techniczny kontrolowanych obiektów. W wyniku tej 

kontroli stwierdzono 1815 nieprawidłowości dotyczących obiektów małej archi-

tektury m.in.:  

− uszkodzenia lub brak elementów,  

− uszkodzenia lub brak elementów zabezpieczających,  

− brak prawidłowego zakotwienia i niedostateczna stabilność,  
− brak lub uszkodzenie ogrodzenia placu zabaw,  

− zaniedbania w zakresie porządku i/lub estetyki zagospodarowania placu,  

− skorodowane elementy huśtawek i zjeżdżalni, 

− brak odpowiednich zabezpieczeń w karuzelach, 

− zły stan piaskownic, śmieci zagrażające zdrowiu (ostre, twarde lub toksycz-

ne przedmioty, np. butelki, puszki, niedopałki papierosów),  

− zaniedbania w zakresie konserwacji (w tym malowania, uzupełniania drob-

nych elementów, jak śruby, nakrętki itp.),  

− niezachowanie stref bezpieczeństwa, 

− niewłaściwą nawierzchnię (dobór nawierzchni niezgodny z wysokością 
swobodnego upadku), 

− brak elementów hamujących ruch, 

− uszkodzenia stwarzające ryzyko skaleczenia lub zranienia (zadziory, śruby 

czy gwoździe wystające z elementów wyposażenia) [9].  

Koncepcja placu zabaw 

Chęć zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa pocią-
ga za sobą relatywnie wysokie koszty. Bardzo często dla wielu inwestorów plac 

zabaw jest ostatnim z elementów zagospodarowania osiedla mieszkalnego. 

Na tym etapie wielu z nich dysponuje ograniczonym budżetem. Z tego powodu 

w projekcie dobrano najprostsze rozwiązania. Projekt ten stanowi wskazówkę, 
jak projektować bezpieczny plac zabaw. Może być on dowolnie rozbudowywa-

ny, przy zachowaniu opisanych wytycznych.  

Plac zabaw odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju dzieci w wieku 3–6 

lat. Wiek przedszkolny dziecka charakteryzuje się dużą intensywnością rozwoju 

fizycznego. W tym okresie następuje szybki wzrost kośćca i muskulatury ciała. 

Z tego względu należy dzieciom uważnie dawkować wysiłek fizyczny, prze-

strzegać zmienności pozycji ciała oraz stwarzać warunki do swobodnego, do-

wolnie przez dzieci zmienianego i regularnego rytmu i tempa ruchów. Wpłynie 

to dodatnio na wzmocnienie kośćca i muskulatury dziecka. W tym okresie na-

stępuje również rozwój i usprawnienie narządów wewnętrznych: serca, płuc, 

układu pokarmowego, których czynności coraz bardziej są zbliżone do funkcji 
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organizmu dojrzałego [5]. Ważne jest więc przebywanie dziecka na świeżym 

powietrzu. Umożliwiają to ogólnodostępne place zabaw.  

Teren placu 

Teren placu zabaw obejmuje obszar 154 m
2
. Zgodnie z zasadami na jed-

nego mieszkańca powinno przypadać około 2 m
2
 placu zabaw. Projektowany 

plac może więc być przeznaczony dla zabudowy mieszkalnej do 75 osób. 

W zależności od typu zabudowy w pobliżu której umieszczamy osiedlowy plac 

zabaw, należy przestrzegać obowiązujących przepisów (rozporządzenie z dnia 

12.04.2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie): 

− dla lokalizacji przy budynkach wielorodzinnych objętych jednym pozwole-

niem na budowę należy zachować odległość 10 m od linii rozgraniczających 

ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc 

gromadzenia odpadów, 

− dla lokalizacji w pobliżu parkingu należy zachować odległość co najmniej 

7 m – w przypadku parkingu na 4 stanowiska, 10 m – w przypadku parkingu 

z 5 do 60 miejscami parkingowymi oraz 20 m – w przypadku parkingu 

z liczbą miejsc powyżej 60. 

Urządzenia 

Wybierając elementy wyposażenia zabaw, należy zwrócić uwagę na dwa 

istotne elementy. Pierwszą i najważniejszą cechą urządzeń, jakie zamieścimy na 

terenie zabawowym, jest jakość materiałów, z których są one wykonane. Obec-

nie na rynku dostępne są zarówno urządzenia wykonane z metalu, jak 

i z drewna. W obu przypadkach powinny być to materiały jak najwyższej jako-

ści, bezpieczne dla dziecka, charakteryzujące się wysoką trwałością, pokryte 

nietoksycznymi materiałami powłokotwórczymi. Urządzenia powinny mieć 
zaokrąglone powierzchnie. Drugą istotną cechą wyposażenia jest jego kolor. 

Dzieci najlepiej czują się wśród ciepłych i pogodnych barw, które rozwijają 
umysł i motywują do działania. Żywe kolory, takie jak żółty, czerwony czy 

pomarańczowy, pobudzają dziecko. Przy projektowaniu placu zabaw wybrano 

urządzenia firmy SUN+. Na terenie placu zabaw usytuowane są następujące 

elementy: 
• huśtawka wahadłowa dla dzieci w wieku od 3–6 lat (nr katalogowy 4156) – 

jedno siedzisko proste zawieszone na konstrukcji z rur stalowych o rzucie 

3,20 x 1,17 [m] i wysokości 2,10 [m]; strefa bezpieczeństwa o nawierzchni 

gumowej min. 3,20 x 7,17 [m]; urządzenie posiada certyfikat zgodności oraz 

spełnia wszystkie wymagania odnośnie do wieku dzieci korzystających z te-

go urządzenia i dla których plac jest zaprojektowany (rys. 1), 
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Rys. 1. Huśtawka wahadłowa [10] 

• huśtawka wagowa Ważka (nr katalogowy 4102) - wykonana z konstrukcji 

stalowej oraz sklejki wodoodpornej malowanej farbą akrylową; strefy bez-

pieczeństwa o nawierzchni gumowej min. 5,10 x 3,44 [m], urządzenie po-

siada certyfikat zgodności, zostało wybrane ze względu na estetykę wykona-

nia oraz żywe kolory zachęcające do korzystania z urządzenia (rys. 2),  

 

Rys. 2. Huśtawka wagowa ważka [10] 
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• piaskownica (nr katalogowy 4243) – czterokątna, wymiary 1, 4 x 1, 4 [m], 

drewniana wykonana sklejką wodoodporną, malowana farbą akrylową; stre-

fa bezpieczeństwa 2,4 x 2,4 [m]; aby urządzenie było bezpieczne oraz długo 

służyło dzieciom, należy regularnie wymieniać piasek,  

• ławka (nr katalogowy 2105),  
• kosz na śmieci (nr katalogowy 1312).  

Na placu zabaw znajduje się również regulamin określający zasady użyt-

kowania placu zabaw.  
Na wyposażeniu projektowanego placu zabaw nie znalazła się zjeżdżal-

nia. Przy wyborze takiego urządzenia należy pamiętać, iż musi być ono ukie-

runkowane względem słońca. Skierowanie zjeżdżalni na południe spowoduje jej 

szybkie nagrzewanie, co może wywołać poparzenie się użytkowników. 

Ogrodzenie 

Ogrodzenie placu zabaw pełni istotną funkcję. Ma ono zabezpieczać te-

ren zabaw przed wandalizmem oraz uniemożliwić wstęp zwierzętom mogącym 

teren zanieczyścić. Powinno być wytrzymałe i bezpieczne dla dzieci. Krawędzie 

ogrodzenia powinny być zaokrąglone, pozbawione chropowatych elementów, 

uniemożliwiać uwięźnięcie dziecka w przestrzeniach lub otworach znajdują-
cych się w ogrodzeniu. Istotne są również materiały, z których ogrodzenie zo-

stało wykonane. Poza wytrzymałością ważny jest rodzaj zastosowanych środ-

ków impregnujących (w przypadku płotów drewnianych) czy środków służą-
cych do galwanizacji metalu (ogrodzenia metalowe). Rekomendowana wyso-

kość ogrodzenia placu zabaw to 1 m [11]. Dobrym rozwiązaniem są ogrodzenia 

ażurowe, które umożliwiają łatwe obserwowanie z zewnątrz bawiących się. 
Jako ogrodzenie terenu zaproponowano płotek drewniany o wysokości 1 m 

wraz z furtką (rys. 3).  

 

Rys. 3. Płotek drewniany z furtką [11] 

Jest on montowany w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew, co znacz-

nie poprawia jego wygląd oraz zwiększa trwałość ogrodzenia. Długość przęsła 

wynosi 2 m, a wysokość 1 m.  
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Aby ogrodzenie spełniało swoje funkcje i pozostało bezpieczne, powinno pod-

legać konserwacji w trakcie której usuwane są wszelkie zniszczenia. 

Nawierzchnia  

Nawierzchnia zaproponowana dla projektowanego placu zabaw to kafle 

gumowe (rys. 4). Jest to najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie coraz czę-
ściej stosowane na placach zabaw. Nawierzchnia z kafli gumowych zmniejsza 

ryzyko urazów, a zwłaszcza ciężkich urazów głowy, ze względu na doskonałe 

właściwości absorpcji uderzeń. Jest ona łatwa do utrzymania w dobrym stanie 

technicznym, ma doskonałe właściwości antypoślizgowe i dźwiękochłonne oraz 

jest wysoce odporna na wilgoć. W stosunku do nawierzchni wylewnych charak-

teryzuje ją duża jednorodność parametrów.  

 

Rys. 4. Płytki gumowe [12] 

Roślinność  

Na terenie placu zabaw znajdują się dwa kasztanowce pospolite. Ich 

owoce dzieci mogą wykorzystać do zabawy. W okolicy placu w zależności od 

pory roku można także znaleźć kaczeńce oraz stokrotki. Zaproponowane rośliny 

nie wymagają szczególnej pielęgnacji. Dobierając gatunki drzew i kwiatów, 

należy pamiętać o tym, że niektóre gatunki są toksyczne. Można wymienić tu 

m.in. cis pospolity, bluszcz czy konwalię majową. 

Rozmieszczenie elementów 

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci nie należy umieszczać żadnych ele-

mentów za huśtawkami wahadłowymi. Uniemożliwi to przechodzenie za buja-

jącymi się dziećmi, co może spowodować wypadek. Ławki na placu zabaw 

powinny być rozmieszczone tak, aby opiekunowie mogli objąć wzrokiem moż-
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liwie cały teren zabawowy. Usytuowanie w pobliżu ławek drzewa pozwala 

stworzyć cień w miejscu odpoczynku.  

Na rysunku 5 przedstawiono schematyczne rozmieszczenie poszczegól-

nych elementów na zaprojektowanym placu. Wymiary podane są w centyme-

trach. Odległość poszczególnych elementów zapewnia bezpieczeństwo na za-

projektowanym placu.  

 
gdzie:            strefa bezpieczeństwa, 

 1 – piaskownica, 2 – huśtawka wagowa Ważka, 3 – huśtawka wahadłowa 

Rys. 5. Rzut projektu placu zabaw [opracowanie własne] 

Strefy bezpieczeństwa wyznaczono zgodnie z zaleceniem producenta sprzętu. 

Aby mieć pewność, iż są one odpowiednio dobrane, należy kierować się nastę-
pującymi zasadami: 

− dla sprzętu o wysokości do 1,5 m strefa powinna wynosić 1,5 m, 

− dla huśtawek i niektórych urządzeń kołyszących bezpieczna nawierzchnia 

powinna rozciągać się w promieniu ok. 1,5 m wokół, przy czym mierzyć ją 
należy od miejsca, w którym sprzęt jest najbardziej wychylony w czasie za-

bawy, 
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− dla karuzeli strefa bezpieczeństwa powinna wynosić 2 m od krawędzi urzą-
dzenia, 

− dla urządzeń, gdzie wysokość upadku jest wyższa niż 1,5 metra, stosuje się 
zależność: strefa bezpieczeństwa = (maksymalna wysokość upadku – 1,5m) 

× 0,667 + 1,5 m, 

− w przypadku huśtawek składających się z podpartej pośrodku deski i dwóch 

siedzisk oraz bujaków bezpieczna nawierzchnia powinna być zachowana na 

odległość co najmniej jednego metra od urządzenia w sytuacji, kiedy jest 

ono najbardziej wychylone, 

− dla huśtawek podwieszanych należy zmierzyć odległość od górnej po-

przeczki, na której jest zawieszona huśtawka do miejsca, na którym siedzi 

dziecko w czasie zabawy; wynik należy pomnożyć przez 0,867, następnie 

dodać 1,75 m (jeśli pod huśtawką znajduje się nawierzchnia równomiernie 

pochłaniająca uderzenia – zwykle syntetyczna) albo 2,25 m (jeśli pod huś-
tawką jest nawierzchnia sypka); bezpieczna nawierzchnia powinna być za-

stosowana na obszarze, który wyszedł z wyliczenia, licząc z przodu i z tyłu 

huśtawki i co najmniej 875 mm po obu stronach, mierząc od środkowego 

punktu siedziska huśtawki [6]. 

Na rysunku 6 przedstawiono wizualizację projektu placu zabaw, wykonaną przy 

użyciu programu Archicad.  

 
Rys. 6. Wizualizacja projektu placu zabaw [opracowanie własne] 

Podsumowanie 

Koncepcja placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat opisanego w ar-

tykule stanowi propozycję rozwiązania zapewniającego bezpieczeństwo pod-

czas jego użytkowania. Rozkład poszczególnych elementów jest zgodny z obo-

wiązującymi przepisami. Wykorzystane urządzenia zabawowe przy odpowied-

niej kontroli zapewnią poczucie bezpieczeństwa użytkownikom. 
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THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD PLAYGROUND FOR  

CHILDREN AGED BETWEEN 3-6 YEARS, COMPLYING 

WITH SAFETY STANDARDS 

Abstract 

The safety of children is at heart of each of us. According to the statistics, accidents on 

playgrounds are the third biggest group of accidents involving children. Of paramount 

importance is that playgrounds are to be not only functional and attractive but also safe. 

To ensure the safety of the youngest, the design of playgrounds should take into consid-

eration two standards: EN 1176 and EN 1177, which include guidelines for individual 

pieces of equipment, including the ground surface. 

Complying with current standards, children's playground with the allotment of 154m
2 

was designed, suitable for residential development up to 75 people. When arranging the 

playground individual components were carefully selected not only to maximally re-

duce the risk of injury, but also to reduce costs and be more affordable for potential 

investors. 

Keywords: safety of children, playgrounds. 


