
 

 

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana

Technika, Informatyka, In

Agnieszka Ubowska
1
, Kamila 

1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szcz

Al. Piastów 41, 71-065 Szczeci

KONCEPCJA OSIEDLOWEGO 

W WIEKU 3

Streszczenie. Bezpiecze�
styk, wypadki na placach zabaw, pod wzgl

grup� wypadków z udziałem dzieci. Tym bardziej istotne j

tylko funkcjonalne i atrakcyjne

cze�stwo, przy projektowaniu placów zabaw mamy do dyspo

1176 i PN-EN 1177, które podaj

elementów wyposa�enia, w tym nawierzchni. 

Maj�c na uwadze obowi

wierzchni 154 m
2
), który mo

osób. Przy urz�dzaniu placu zabaw poszczególne elemen

w maksymalny sposób zmniejszy

wyposa�enie było przyst�

Słowa kluczowe: bezpiecze

Wst�p 

Czas zabawy jest bardzo 

przez zabaw� rozwija si

pozwala pozna	 siebie, rozwija zdolno

istotnym elementem rozwoju psychomotoryki, stymuluj

poprawia koordynacj�
rozwi�zywa	 problemy, wzmacnia si

czo�	. Atuty zabawy w grupie

mno�y	. Nic wi�c dziwnego, 

tektury, towarzysz� dzisiaj ka

nich wyobrazi	 nawet najmniejszego osiedla. Ka

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Cz�stochowie

Technika, Informatyka, In�ynieria Bezpiecze�stwa 

, Kamila Łukaszewicz 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

065 Szczecin, e-mail: agnieszka.ubowska@zut.edu.pl

NCEPCJA OSIEDLOWEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI 

W WIEKU 3–6 LAT SPEŁNIAJ�CEGO NORMY 

BEZPIECZE�STWA 

Bezpiecze�stwo dzieci le�y na sercu ka�demu z nas. Jak wynika ze stat

wypadki na placach zabaw, pod wzgl�dem liczby, stanowi� trzeci� w

 wypadków z udziałem dzieci. Tym bardziej istotne jest, aby place zabaw były nie 

tylko funkcjonalne i atrakcyjne, ale te� bezpieczne. Aby zapewni	 najmłodszym bezpi

stwo, przy projektowaniu placów zabaw mamy do dyspozycji dwie normy: PN

EN 1177, które podaj� mi�dzy innymi wytyczne dotycz�ce poszczególnych 

�enia, w tym nawierzchni.  

c na uwadze obowi�zuj�ce normy, zaprojektowano plac zabaw (działka o

), który mo�e by	 przeznaczony dla zabudowy mieszkalnej do 75 

dzaniu placu zabaw poszczególne elementy dobrano tak, aby nie tylko 

maksymalny sposób zmniejszy	 ryzyko bawi�cych si� na nim dzieci, ale równie

enie było przyst�pne dla potencjalnych inwestorów. 

bezpiecze�stwo dzieci, plac zabaw. 

Czas zabawy jest bardzo wa�ny na ka�dym etapie rozwoju dziecka. P

 rozwija si� osobowo�	 oraz relacje z innymi dzie	mi. Zabawa 

 siebie, rozwija zdolno�	 postrzegania i poruszania si�
istotnym elementem rozwoju psychomotoryki, stymuluje rozwój mi��

acj� ruchow�. Na placach zabaw dzieci ucz� si� samodzielnie 

 problemy, wzmacnia si� ich samokontrola, rozwija spostrzega

. Atuty zabawy w grupie rówie�niczej na terenach zabawowych mo

c dziwnego, �e place zabaw, b�d�ce elementami małej arch

� dzisiaj ka�demu skupisku ludzi i nie potrafimy sobie bez 

 nawet najmniejszego osiedla. Ka�dej aktywno�ci dzieci tow

�stochowie 

2013, t. I 

mail: agnieszka.ubowska@zut.edu.pl 

DLA DZIECI 

CEGO NORMY 

demu z nas. Jak wynika ze staty-

� w kolejno�ci 

aby place zabaw były nie 

 najmłodszym bezpie-

zycji dwie normy: PN-EN 

ce poszczególnych 

jektowano plac zabaw (działka o po-

wy mieszkalnej do 75 

ty dobrano tak, aby nie tylko 

 na nim dzieci, ale równie� by 

dym etapie rozwoju dziecka. Po-

	mi. Zabawa 

 postrzegania i poruszania si�. Jest ona 

e rozwój mi��ni oraz 

� samodzielnie 

 ich samokontrola, rozwija spostrzegaw-

niczej na terenach zabawowych mo�na 

ce elementami małej archi-

demu skupisku ludzi i nie potrafimy sobie bez 

ieci towa-



422 A. Ubowska, K. Łukaszewicz  

rzyszy jednak pewne ryzyko. Przy (le zaprojektowanym, nienadzorowanym czy 

zaniedbanym placu ryzyko to zdecydowanie wzrasta i mo�e doj�	 do wypadku. 

Pod wzgl�dem liczby wypadki na placach zabaw stanowi� trzeci� w kolejno�ci, 

po drogowych i domowych, kategori� wypadków dzieci. W Polsce zdarza si� 
ponad 100 tysi�cy, wymagaj�cych co najmniej pomocy ambulatoryjnej, wypad-

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

a w skrajnych wypadkach złamania ko�czyn, rany, wstrz��nienia mózgu.  
Najwa�niejszym elementem wyposa�enia placu zabaw s� umieszczone na 

nim urz�dzenia. Mog� by	 one przyczyn� takich wypadków, jak: zakleszczenie 

głowy, szyi, ko�czyn, całego ciała lub odzie�y, upadki oraz kolizje. Bior�c pod 

uwag� „nieprzewidywalny” charakter dzieci, przy projektowaniu placu zabaw 

nale�y bra	 pod uwag� ka�d� z tych ewentualno�ci.  
Kieruj�c si� bezpiecze�stwem najmłodszych, narz�dziami, jakimi dyspo-

nujemy, s� dwie normy dotycz�ce placów zabaw: PN-EN 1176 i PN-EN 1177. 

Pierwsza z nich składa si� z dziewi�ciu cz��ci. Okre�la ona ogólne wymagania 

bezpiecze�stwa i metody bada�. Odnosi si� do wszystkich placów zabaw i urz�-
dze�, które na nim si� znajduj�, a tak�e do innego sprz�tu, który nie jest prze-

znaczony do zabawy, jak ławki czy kosze na �mieci. Zakresem normy nie s� 
obj�te przygodowe place zabaw, które słu�� do celów dydaktycznych. Norma 

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

cze�stwa: 

− bezpiecze�stwo urz�dzenia, które posiada kilka funkcji (np. kołysze si� oraz 

obraca), powinno by	 sprawdzone pod k�tem wymogów okre�lonych dla 

wszystkich jego funkcji,  

− wielko�	 urz�dze� oraz stopie� trudno�ci zabawy na nich powinny by	 do-

stosowane do wieku potencjalnych u�ytkowników,  

− ryzyko stwarzane przez urz�dzenia zawsze powinno by	 oczywiste,  

− woda (deszcz) nie powinna si� zbiera	 na urz�dzeniach, chyba �e sprz�t 
został w tym celu zaprojektowany,  

− urz�dzenia powinny zapewnia	 dost�p osobom dorosłym,  

− sprz�t zamkni�ty (taki jak tunele) dłu�szy ni� 2 metry powinien zawsze po-

siada	 dwa wej�cia, aby umo�liwi	 ucieczk�,  
− na placu powinna by	 tablica informacyjna zawieraj�ca dane o nazwie osoby 

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

tablicy wskaza	 adres placu zabaw i numery do słu�b ratunkowych, za� aby 

w pobli�u placu była budka telefoniczna, by łatwiej mo�na było wezwa	 
pomoc,  

− na urz�dzeniach, które s� zainstalowane w podło�u, powinien by	 umiesz-

czony przez producenta czytelny znak poziomu podstawowego; wskazuje on 
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wysoko�	, na jakiej monta� gwarantuje stabilno�	 sprz�tu (znak ten powi-

nien by	 równy z nawierzchni� lub płaszczyzn� zabawy), 

− urz�dzenia powinny by	 oznakowane nazw� i adresem producenta lub upo-

wa�nionego przedstawiciela, numerem kolejnym, pozwalaj�cym na indywi-

dualn� identyfikacj� (metryczki urz�dzenia i roku produkcji) oraz numerem 

i dat� normy, której wymogom odpowiadaj� (np. EN1176-1: 2008) [7]. 

Dla zapewnienia bezpiecze�stwa na placu zabaw nie wystarczy prze-

strzega	 powy�szych wskazówek. Wa�nym elementem zmniejszenia ryzyka jest 

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

pach ich funkcjonowania: kontrola przez ogl�dziny, kontrola funkcjonalna oraz 

coroczna kontrola podstawowa. Kontrola pomonta�owa słu�y eliminacji zagro-

�e� powstałych w trakcie produkcji lub monta�u urz�dze�. Obejmuje ona 

wszystkie wymagania zawarte w normach 1176, prawie budowlanym, ustawie 

o ogólnym bezpiecze�stwie produktu. Jest ona zalecana jako istotny etap za-

pewnienia bezpiecze�stwa placu zabaw [1]. Obowi�zek zapewnienia bezpie-

cze�stwa placu zabaw spoczywa na wła�cicielu, bez wzgl�du na to, czy insta-

lowane urz�dzenia posiadaj� certyfikat zgodno�ci z norm�. Dlatego te� bardzo 

istotne jest przeprowadzanie dodatkowej kontroli zgodno�ci z normami po mon-

ta�u urz�dze� zabawowych.  
Aby utrzyma	 plac zabaw w poprawnym stanie technicznym i sanitar-

nym, zalecany jest system kontroli placu, uwzgl�dniaj�cy trzy rodzaje kontroli 

okresowej: regularna kontrola przez ogl�dziny (min. raz w tygodniu),  kontrola 

funkcjonalna (co 1 do 3 miesi�cy) oraz  coroczna kontrola podstawowa [2]. 

Inspekcje powinny obejmowa	 cały plac, wł�cznie ze �cie�kami, ogrodzeniami, 

siedzeniami, wej�ciami, a nie tylko zamontowane na nim urz�dzenia [3].  

Poza kontrolami okre�lonymi w normie 1176-7, prawo budowlane regu-

luje sposób i cz�sto�	 kontroli, maj�cej na celu sprawdzenie stanu technicznego, 

przydatno�ci do u�ytkowania obiektu budowlanego i jego estetyki. Kontrole 

takie powinny by	 przeprowadzane przez wła�ciciela lub zarz�dc�, co najmniej 

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

Budowlanego z dnia 4 lipca 2008 r., wła�ciciele i zarz�dcy, poza egzekwowa-

niem przepisów prawa budowlanego, powinni stosowa	 si� do wymogów kon-

troli placów zabaw okre�lonych w normie 1176-7. Nadzór budowlany, w celu 

monitorowania ogólnego poziomu bezpiecze�stwa placów zabaw, przepro-

wadza wybiórczo kontrole wybranych placów zabaw na terenie całego kraju. 

Do podstawowych obowi�zków organów nadzoru budowlanego nale�y nadzór 

i kontrola nad przestrzeganiem prawa budowlanego, a w szczególno�ci warun-

ków bezpiecze�stwa ludzi i mienia, a tak�e zgodno�ci rozwi�za� 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 nieprawidłowo�ci dotycz�cych obiektów małej archi-

tektury m.in.:  

− uszkodzenia lub brak elementów,  

− uszkodzenia lub brak elementów zabezpieczaj�cych,  

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

− zaniedbania w zakresie porz�dku i/lub estetyki zagospodarowania placu,  

− skorodowane elementy hu�tawek i zje�d�alni, 

− brak odpowiednich zabezpiecze� w karuzelach, 

− zły stan piaskownic, �mieci zagra�aj�ce zdrowiu (ostre, twarde lub toksycz-

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

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

nych elementów, jak �ruby, nakr�tki itp.),  

− niezachowanie stref bezpiecze�stwa, 

− niewła�ciw� nawierzchni� (dobór nawierzchni niezgodny z wysoko�ci� 
swobodnego upadku), 

− brak elementów hamuj�cych ruch, 

− uszkodzenia stwarzaj�ce ryzyko skaleczenia lub zranienia (zadziory, �ruby 

czy gwo(dzie wystaj�ce z elementów wyposa�enia) [9].  

Koncepcja placu zabaw 

Ch�	 zapewnienia wysokich standardów jako�ci i bezpiecze�stwa poci�-
ga za sob� relatywnie wysokie koszty. Bardzo cz�sto dla wielu inwestorów plac 

zabaw jest ostatnim z elementów zagospodarowania osiedla mieszkalnego. 

Na tym etapie wielu z nich dysponuje ograniczonym bud�etem. Z tego powodu 

w projekcie dobrano najprostsze rozwi�zania. Projekt ten stanowi wskazówk�, 
jak projektowa	 bezpieczny plac zabaw. Mo�e by	 on dowolnie rozbudowywa-

ny, przy zachowaniu opisanych wytycznych.  

Plac zabaw odgrywa bardzo wa�n� rol� w rozwoju dzieci w wieku 3–6 

lat. Wiek przedszkolny dziecka charakteryzuje si� du�� intensywno�ci� rozwoju 

fizycznego. W tym okresie nast�puje szybki wzrost ko�	ca i muskulatury ciała. 

Z tego wzgl�du nale�y dzieciom uwa�nie dawkowa	 wysiłek fizyczny, prze-

strzega	 zmienno�ci pozycji ciała oraz stwarza	 warunki do swobodnego, do-

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

to dodatnio na wzmocnienie ko�	ca i muskulatury dziecka. W tym okresie na-

st�puje równie� rozwój i usprawnienie narz�dów wewn�trznych: serca, płuc, 

układu pokarmowego, których czynno�ci coraz bardziej s� zbli�one do funkcji 
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organizmu dojrzałego [5]. Wa�ne jest wi�c przebywanie dziecka na �wie�ym 

powietrzu. Umo�liwiaj� to ogólnodost�pne place zabaw.  

Teren placu 

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

nego mieszka�ca powinno przypada	 około 2 m
2
 placu zabaw. Projektowany 

plac mo�e wi�c by	 przeznaczony dla zabudowy mieszkalnej do 75 osób. 

W zale�no�ci od typu zabudowy w pobli�u której umieszczamy osiedlowy plac 

zabaw, nale�y przestrzega	 obowi�zuj�cych przepisów (rozporz�dzenie z dnia 

12.04.2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada	 budynki i ich usytuowanie): 

− dla lokalizacji przy budynkach wielorodzinnych obj�tych jednym pozwole-

niem na budow� nale�y zachowa	 odległo�	 10 m od linii rozgraniczaj�cych 

ulic�, od okien pomieszcze� przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc 

gromadzenia odpadów, 

− dla lokalizacji w pobli�u parkingu nale�y zachowa	 odległo�	 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 liczb� miejsc powy�ej 60. 

Urz�dzenia 

Wybieraj�c elementy wyposa�enia zabaw, nale�y zwróci	 uwag� na dwa 

istotne elementy. Pierwsz� i najwa�niejsz� cech� urz�dze�, jakie zamie�cimy na 

terenie zabawowym, jest jako�	 materiałów, z których s� one wykonane. Obec-

nie na rynku dost�pne s� zarówno urz�dzenia wykonane z metalu, jak 

i z drewna. W obu przypadkach powinny by	 to materiały jak najwy�szej jako-

�ci, bezpieczne dla dziecka, charakteryzuj�ce si� wysok� trwało�ci�, pokryte 

nietoksycznymi materiałami powłokotwórczymi. Urz�dzenia powinny mie	 
zaokr�glone powierzchnie. Drug� istotn� cech� wyposa�enia jest jego kolor. 

Dzieci najlepiej czuj� si� w�ród ciepłych i pogodnych barw, które rozwijaj� 
umysł i motywuj� do działania. )ywe kolory, takie jak �ółty, czerwony czy 

pomara�czowy, pobudzaj� dziecko. Przy projektowaniu placu zabaw wybrano 

urz�dzenia firmy SUN+. Na terenie placu zabaw usytuowane s� nast�puj�ce 

elementy: 
• hu�tawka 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 wysoko�ci 2,10 [m]; strefa bezpiecze�stwa o nawierzchni 

gumowej min. 3,20 x 7,17 [m]; urz�dzenie posiada certyfikat zgodno�ci oraz 

spełnia wszystkie wymagania odno�nie do wieku dzieci korzystaj�cych z te-

go urz�dzenia i dla których plac jest zaprojektowany (rys. 1), 
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Rys. 1. Hu�tawka wahadłowa [10] 

• hu�tawka wagowa Wa�ka (nr katalogowy 4102) - wykonana z konstrukcji 

stalowej oraz sklejki wodoodpornej malowanej farb� akrylow�; strefy bez-

piecze�stwa o nawierzchni gumowej min. 5,10 x 3,44 [m], urz�dzenie po-

siada certyfikat zgodno�ci, zostało wybrane ze wzgl�du na estetyk� wykona-

nia oraz �ywe kolory zach�caj�ce do korzystania z urz�dzenia (rys. 2),  

 

Rys. 2. Hu�tawka wagowa wa�ka [10] 
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• piaskownica (nr katalogowy 4243) – czterok�tna, wymiary 1, 4 x 1, 4 [m], 

drewniana wykonana sklejk� wodoodporn�, malowana farb� akrylow�; stre-

fa bezpiecze�stwa 2,4 x 2,4 [m]; aby urz�dzenie było bezpieczne oraz długo 

słu�yło dzieciom, nale�y regularnie wymienia	 piasek,  

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

Na placu zabaw znajduje si� równie� regulamin okre�laj�cy zasady u�yt-

kowania placu zabaw.  
Na wyposa�eniu projektowanego placu zabaw nie znalazła si� zje�d�al-

nia. Przy wyborze takiego urz�dzenia nale�y pami�ta	, i� musi by	 ono ukie-

runkowane wzgl�dem sło�ca. Skierowanie zje�d�alni na południe spowoduje jej 

szybkie nagrzewanie, co mo�e wywoła	 poparzenie si� u�ytkowników. 

Ogrodzenie 

Ogrodzenie placu zabaw pełni istotn� funkcj�. Ma ono zabezpiecza	 te-

ren zabaw przed wandalizmem oraz uniemo�liwi	 wst�p zwierz�tom mog�cym 

teren zanieczy�ci	. Powinno by	 wytrzymałe i bezpieczne dla dzieci. Kraw�dzie 

ogrodzenia powinny by	 zaokr�glone, pozbawione chropowatych elementów, 

uniemo�liwia	 uwi�(ni�cie dziecka w przestrzeniach lub otworach znajduj�-
cych si� w ogrodzeniu. Istotne s� równie� materiały, z których ogrodzenie zo-

stało wykonane. Poza wytrzymało�ci� wa�ny jest rodzaj zastosowanych �rod-

ków impregnuj�cych (w przypadku płotów drewnianych) czy �rodków słu��-
cych do galwanizacji metalu (ogrodzenia metalowe). Rekomendowana wyso-

ko�	 ogrodzenia placu zabaw to 1 m [11]. Dobrym rozwi�zaniem s� ogrodzenia 

a�urowe, które umo�liwiaj� łatwe obserwowanie z zewn�trz bawi�cych si�. 
Jako ogrodzenie terenu zaproponowano płotek drewniany o wysoko�ci 1 m 

wraz z furtk� (rys. 3).  

 

Rys. 3. Płotek drewniany z furtk� [11] 

Jest on montowany w gruncie za po�rednictwem metalowych kotew, co znacz-

nie poprawia jego wygl�d oraz zwi�ksza trwało�	 ogrodzenia. Długo�	 prz�sła 

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

lega	 konserwacji w trakcie której usuwane s� wszelkie zniszczenia. 

Nawierzchnia  

Nawierzchnia zaproponowana dla projektowanego placu zabaw to kafle 

gumowe (rys. 4). Jest to najlepsze i najbezpieczniejsze rozwi�zanie coraz cz�-
�ciej stosowane na placach zabaw. Nawierzchnia z kafli gumowych zmniejsza 

ryzyko urazów, a zwłaszcza ci��kich urazów głowy, ze wzgl�du na doskonałe 

wła�ciwo�ci absorpcji uderze�. Jest ona łatwa do utrzymania w dobrym stanie 

technicznym, ma doskonałe wła�ciwo�ci antypo�lizgowe i d(wi�kochłonne oraz 

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

teryzuje j� du�a jednorodno�	 parametrów.  

 

Rys. 4. Płytki gumowe [12] 

Ro
linno
�  

Na terenie placu zabaw znajduj� si� dwa kasztanowce pospolite. Ich 

owoce dzieci mog� wykorzysta	 do zabawy. W okolicy placu w zale�no�ci od 

pory roku mo�na tak�e znale(	 kacze�ce oraz stokrotki. Zaproponowane ro�liny 

nie wymagaj� szczególnej piel�gnacji. Dobieraj�c gatunki drzew i kwiatów, 

nale�y pami�ta	 o tym, �e niektóre gatunki s� toksyczne. Mo�na wymieni	 tu 

m.in. cis pospolity, bluszcz czy konwali� majow�. 

Rozmieszczenie elementów 

Z uwagi na bezpiecze�stwo dzieci nie nale�y umieszcza	 �adnych ele-

mentów za hu�tawkami wahadłowymi. Uniemo�liwi to przechodzenie za buja-

j�cymi si� dzie	mi, co mo�e spowodowa	 wypadek. Ławki na placu zabaw 

powinny by	 rozmieszczone tak, aby opiekunowie mogli obj�	 wzrokiem mo�-
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liwie cały teren zabawowy. Usytuowanie w pobli�u ławek drzewa pozwala 

stworzy	 cie� w miejscu odpoczynku.  

Na rysunku 5 przedstawiono schematyczne rozmieszczenie poszczegól-

nych elementów na zaprojektowanym placu. Wymiary podane s� w centyme-

trach. Odległo�	 poszczególnych elementów zapewnia bezpiecze�stwo na za-

projektowanym placu.  

 
gdzie:            strefa bezpiecze�stwa, 

 1 – piaskownica, 2 – hu�tawka wagowa Wa�ka, 3 – hu�tawka wahadłowa 

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

Strefy bezpiecze�stwa wyznaczono zgodnie z zaleceniem producenta sprz�tu. 

Aby mie	 pewno�	, i� s� one odpowiednio dobrane, nale�y kierowa	 si� nast�-
puj�cymi zasadami: 

− dla sprz�tu o wysoko�ci do 1,5 m strefa powinna wynosi	 1,5 m, 

− dla hu�tawek i niektórych urz�dze� kołysz�cych bezpieczna nawierzchnia 

powinna rozci�ga	 si� w promieniu ok. 1,5 m wokół, przy czym mierzy	 j� 
nale�y od miejsca, w którym sprz�t jest najbardziej wychylony w czasie za-

bawy, 
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− dla karuzeli strefa bezpiecze�stwa powinna wynosi	 2 m od kraw�dzi urz�-
dzenia, 

− dla urz�dze�, gdzie wysoko�	 upadku jest wy�sza ni� 1,5 metra, stosuje si� 
zale�no�	: strefa bezpiecze�stwa = (maksymalna wysoko�	 upadku – 1,5m) 

× 0,667 + 1,5 m, 

− w przypadku hu�tawek składaj�cych si� z podpartej po�rodku deski i dwóch 

siedzisk oraz bujaków bezpieczna nawierzchnia powinna by	 zachowana na 

odległo�	 co najmniej jednego metra od urz�dzenia w sytuacji, kiedy jest 

ono najbardziej wychylone, 

− dla hu�tawek podwieszanych nale�y zmierzy	 odległo�	 od górnej po-

przeczki, na której jest zawieszona hu�tawka do miejsca, na którym siedzi 

dziecko w czasie zabawy; wynik nale�y pomno�y	 przez 0,867, nast�pnie 

doda	 1,75 m (je�li pod hu�tawk� znajduje si� nawierzchnia równomiernie 

pochłaniaj�ca uderzenia – zwykle syntetyczna) albo 2,25 m (je�li pod hu�-
tawk� jest nawierzchnia sypka); bezpieczna nawierzchnia powinna by	 za-

stosowana na obszarze, który wyszedł z wyliczenia, licz�c z przodu i z tyłu 

hu�tawki i co najmniej 875 mm po obu stronach, mierz�c od �rodkowego 

punktu siedziska hu�tawki [6]. 

Na rysunku 6 przedstawiono wizualizacj� projektu placu zabaw, wykonan� przy 

u�yciu 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 propozycj� rozwi�zania zapewniaj�cego bezpiecze�stwo pod-

czas jego u�ytkowania. Rozkład poszczególnych elementów jest zgodny z obo-

wi�zuj�cymi przepisami. Wykorzystane urz�dzenia zabawowe przy odpowied-

niej kontroli zapewni� poczucie bezpiecze�stwa u�ytkownikom. 
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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. 


