
 

 

Muzeum Browaru Żywiec  
karta dostępności   

Informacje podstawowe 
 

Żywiec, ul. Browarna 88, 34-300 

GPS: N 49.664084, E 19.1756681   
 +48 338 610 627, +48 338 612 457 

 rezerwacja@muzeumbrowaru.pl  

 https://muzeumbrowaru.pl/    

Opis 

Prywatne muzeum należące do Grupy Żywiec S.A. powstało w 2006 r. a w 2016 r. zostało 
zmodernizowane. Znaczna część ekspozycji to aplikacje multimedialne. Muzeum przedstawia bogatą, 
ponad 160 letnią historię Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu i piwa Żywiec. Zwiedzanie odbywa się 
zawsze w grupach z udziałem przewodnika. Muzeum zajmuje powierzchnię ponad 1700 m2. 
Zwiedzanie Muzeum wraz z degustacją trwa około 1,5 godziny. Zwiedzanie Muzeum i Browaru zajmie 
okoko 2,5 godziny. 

Dostępność  

Wejście 

 Wejście jest bez barier architektonicznych. 

 Szerokość drzwi wejściowych wynosi minimalnie 80 cm, drzwi otwierane do wewnątrz. W 
drzwiach nie ma progu, poziom pomieszczeń muzealnych na poziomie wejścia do obiektu. 

 

Obszary wewnętrzne 

 Muzeum Browaru znajduje się w dawnych piwnicach leżakowych.  

 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, z wyjątkiem pomieszczenia 
Wehikuł czasu, gdzie jest wibrująca podłoga na małej powierzchni. Miejsce to można ominąć. 

 W części ekspozycyjnej nie ma progów /schodów wyższych niż 2 cm. 

 



 

 Budynek ma więcej niż 1 piętro - przejście z pomieszczeń ekspozycyjnych do drugiej części 
muzeum (barek, sklepik z pamiątkami) przez korytarz znajdujący się na wyższym poziomie. 
Wejście i zejście z korytarza przez schody.    

 W budynku nie ma windy.  

 W pomieszczeniach ekspozycyjnych są miejsca do siedzenia, gdzie można wypocząć (karczma 24 
miejsca, restauracja Art Deco 20 miejsc, trudne czasy 5 miejsc, w pozostałych brak). 

 W pomieszczeniach znajduje się odpowiednio duża przestrzeń manewrowa dostosowana do 
potrzeb wózków inwalidzkich oraz dziecięcych. Przy większej ilości wózków może być problem                   
z manewrowaniem. 

 Większość eksponatów można dotykać lub oglądać z bliska.  

 Eksponaty, ich opisy w j. polskim oraz angielskim i panele informacyjne są umieszczone tak, że są 
dobrze widoczne zarówno z pozycji osoby siedzącej / osoby o małym wzroście, jak i z pozycji 
osoby stojącej. 

 Opisy eksponatów i teksty na panelach informacyjnych są dobrze czytelne i dla osób 
niedowidzących (wystarczająco duże pismo, prosta czcionka, dobry kontrast tekstu i tła). 

 Muzeum ma dużo aplikacji multimedialnych. Z poziomu siedzącego czasami mogą być problemy 
z obsługą niektórych aplikacji. 

 Większość informacji audiowizualnych jest dostępna również z napisami w języku polskim i 
angielskim.  

  

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

 W obiekcie jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

 Drzwi wejściowe do kabiny mają szerokość co najmniej 80 cm. 

 Drzwi otwierają się na zewnątrz (z kabiny). 

 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. 

 Do dyspozycji jest przewijak dla niemowląt.



 

 

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  

 Muzeum zaleca wcześniejszą rezerwację wizyty. 

 Możliwość wejścia do obiektu z psem przewodnikiem. 

 Obecnie brak miejsc do parkowania dla niepełnosprawnych z uwagi na zbyt mały parking przy 
samym muzeum. Planowane jest przygotowanie większego parkingu. 

 Wyposażenie muzeum: recepcja/kasa - dostęp bezitektonicznych, szatnia - w pomieszczeniu 
recepcji są dwa poziomy szafek na ubrania, sklep z pamiątkami - towar jest na różnym poziomie. 
Do drugiej części muzeum (barek, sklepik) - brak bezpośredniego dostępu na wózkach (schody). 

 Zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz czeskim.  Wymagana 
wcześniejsza rezerwacja. 

 Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzić Muzeum jedynie pod opieką osoby dorosłej. 

 W obiekcie nie są zainstalowane pętle indukcyjne. 

Data opracowania: 3/2019 


