
 

 

Muzeum Zamkowe w Pszczynie  
karta dostępności   

Informacje podstawowe 
 

Pszczyna, ul. Brama Wybrańców 1, 43-200 

GPS: N 49.978190, E18.940444 
 +48 32 210 30 37 

 kancelaria@zamek-pszczyna.pl  

 http://www.zamek-pszczyna.pl/ 

Opis 

Muzeum zamkowe zostało otwarte w 1946 roku. Mieści się w obronnym niegdyś zamku, 
przekształconym później w reprezentacyjną, trójskrzydłową rezydencję. Oferuje kilka wystaw stałych: 
Wnętrza XIX i XX-wieczne, Zbrojownia, Stajnie Książęce w Pszczynie, Gabinet Miniatur, Galeria 
portretów (w kręgu wolnych panów, hrabiów i książąt pszczyńskich) itp.  

Wystawa wnętrz prezentuje wnętrza mieszkalne od renesansu po schyłek XIX wieku. Wystawa jest 
wyjątkowa, ponieważ zawiera oryginalne wyposażenia z przełomu XIX i XX wieku, zachowane w ok. 
80%.  

Zamek otoczony jest rozległym ogrodowo-krajobrazowyn parkiem. Zwiedzanie z przewodnikiem trwa 
godzinę w przypadku zwiedzania wnętrz lub dwie godziny w przypadku zwiedzania wnętrz i 
pozostałych wystaw. 

Dostępność  

Wejście 

 Szerokość drzwi wejściowych wynosi minimalnie 80 cm. 

 Wysokość progu w drzwiach wejściowych do budynku wynosi maksymalnie 2 cm. 

 Dostęp do zamku od strony wschodniej – schody oraz platforma schodowa (wymiary: dł. 86 cm, 
szer. 65 cm; udźwig: 150 kg). 

Obszary wewnętrzne  

Zamek  

 Wszystkie drogi komunikacyjne w budynku są szerokie co najmniej 150 cm. 

 Drzwi i przejścia mają szerokość co najmniej 80 cm. 

 Nawierzchnia dróg komunikacyjnych jest stabilna i antypoślizgowa. W Muzeum obowiązuje 
obuwie ochronne. 

 Do zwiedzania są udostępnione 3 kondygnacje.  

 W budynku jest winda, wejście (drzwi): 90 cm, szer. 82 cm, dł. 130 cm. 

 W pomieszczeniach wewnętrznych znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia. 

 Eksponatów nie można dotykać ani oglądać z bezpośredniej odległości. 

 Eksponaty są dobrze widoczne zarówno z pozycji osoby siedzącej / osoby o małym wzroście, jak 
i z pozycji osoby stojącej. 



 

 Zwiedzanie przebiega z przewodnikiem, dlatego ekspozycja nie zawiera paneli informacyjnych 
ani opisów. 

 Ekspozycja nie zawiera informacji audiowizualnych.  

Zbrojownia 

 Wszystkie drogi komunikacyjne w budynku są szerokie co najmniej 150 cm. 

 Drzwi i przejścia mają szerokość co najmniej 80 cm. 

 Nawierzchnia dróg komunikacyjnych jest stabilna i antypoślizgowa.  

 Do dyzpozycjy jest platforma schodowa (wymiary: dł. 100 cm, szer. 80 cm; udźwig 225 kg) oraz 
przenośne szyny. 

 Eksponatów nie można dotykać, ale jest możliwe ich oglądanie z bezpośredniej odległości. 

 Eksponaty są dobrze widoczne zarówno z pozycji osoby siedzącej / osoby o małym wzroście, jak 
i z pozycji osoby stojącej. 

 Zwiedzanie przebiega z przewodnikiem, dlatego ekspozycja nie zawiera paneli informacyjnych 
ani opisów. 

 Ekspozycja nie zawiera informacji audiowizualnych. 

Obszary zewnętrzne   

 Zamek otacza park. 

 Wejście do parku jest bez barier architektonicznych. 

 Wejście ma szerokość co najmniej 80 cm. 

 Nawierzchnia szlaku jest stabilna i równa (bez defektów).  

 Szerokość szlaku wynosi co najmniej 150 cm. 

 Teren szlaku jest płaski ewent. łagodnie falisty (z podłużnym spadkiem do 6 %). 

 Na szlaku znajdują się tablice informacyjne i orientacyjne, które są  łatwe do odczytania                
i zrozumienia. 

 Na szlaku znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia. 

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

 W zamku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

 Drzwi wejściowe do kabiny mają szerokość co najmniej 80 cm, drzwi otwierają się na zewnątrz. 

 Kabina ma wymiar co najmniej 160x160 cm. 

 Obok miski WC jest przestrzeń manewrowa do wózka (o szerokości co najmniej 90 cm), bez 
przeszkód (takich jak np. kosz na śmieci, umywalka, przewijak i inne). 

 Po obu stronach miski WC jest poręcz. 



 

 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

Usługi i wyposażenie  

 Wizyta w muzeum jest możliwa bez wcześniejszego uzgodnienia. Rezerwacje są wymagane w 
przypadku grup  i grup z obsługą w języku obcym. 

 Zwiedzanie zamku jest dostępne w językach: polskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim. 

 Możliwość wejścia do obiektu z psem przewodnikiem.  

 Spacer wirtualny: http://ww.zamek-pszczyna.home.pl/wz/index.html. 

 Muzeum Zamkowe jest dostępne dla osób niewidomych oraz niedowidzących dzięki 
audioprzewodnikom z funkcją audiodeskrypcji. 

 W obiekcie nie są zainstalowane pętle indukcyjne. 

 Dla indiwidualnych zwiedzających obcojęzycznych jest dostępny audio przewodnik w językach: 
polskim, angielskim, niemieckim, francuskim oraz czeskim. 

 Muzeum dysponuje także defibrylatorami. 

Data opracowania: 4/2019 

 


