
 

 

Kościół  Pokoju – Parafia  Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy  
karta dostępności   

Informacje podstawowe 

 
Świdnica, plac Pokoju 6, 58-100   

GPS: N 50.846718, E 16.491642  
 +48 748 522 814, +48 603 331 578 

 zwiedzanie@kosciolpokoju.pl, 
kosciol@kosciolpokoju.pl 

 http://kosciolpokoju.pl/ 

Opis 

Zabytek z listy światowego dziedzictwa UNESCO, największa drewniana protestancka świątynia w 
Europie, jeden z siedmiu nowych cudów Polski według „National Geographic”. Ewangelickie 
nabożeństwa odbywają się w kościele nieprzerwanie od 1657 roku. W barokowym wnętrzu również 
można posłuchać muzyki organowej i koncertów muzyki klasycznej.  

Kościół, do którego prowadzi 27 wejść, stoi w centralnym miejscu otoczonym kilometrowym murem 
placu Pokoju, gdzie wśród starodrzewu sąsiadują ze sobą XVII i XVIII-wieczne zabytki (dzwonnica, 
dom dzwonnika, plebania, cmentarz). Plac Pokoju to 300-letnie budynki i wiekowe drzewa, jedyna w 
Polsce tak bogata luterańska enklawa.   

Zwiedzanie kościoła zajmuje około 40 min. Zwiedzanie całego placu Pokoju ok. 1-2 godz.  

Dostępność  

Wejście 

 Przy głównym wejściu jest jeden stopień. 

 Szerokość drzwi wejściowych wynosi minimalnie 80 cm. 

 Wysokość progu w drzwiach wejściowych do budynku przewyższa 2 cm. 

 Do kasy biletowej jest dostęp bez barier architektonicznych. 

  

Obszary wewnętrzne  

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

 Drzwi i przejścia mają szerokość co najmniej 80 cm. 



 

 Nawierzchnia dróg komunikacyjnych jest stabilna i antypoślizgowa – wyłożona dywanem. 

 Na drogach komunikacyjnych nie ma progów o wysokości powyżej 2 cm, jeden stopień jest przy 
ołtarzu. 

 W kościele są miejsca do siedzenia w ławkach, gdzie można wypocząć. 

 W pomieszczeniach znajduje się odpowiednio duża przestrzeń manewrowa dostosowana do 
potrzeb wózków inwalidzkich oraz dziecięcych.  

 Eksponaty można dotykać i jest możliwość bezpośredniego dostępu do nich. 

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

 Informacje audio (do wysłuchania) są dostępne w różnych wersjach językowych, jak również w 
formie papierowej. 

 

Obszary zewnętrzne 

 Kościół jest otoczony cmentarzem, po którym można poruszać się wyznaczonymi ścieżkami. W 
przygotowaniu jest rewitalizacja cmentarza. 

 Wejście na teren zewnętrzny jest bez barier architektonicznych, szerokie min. 80 cm.  

 Ścieżki są wyłożone kostką brukową i są szerokie min. 150 cm, stabilna i równa nawierzchnia 
(bez defektów).  

 Profil terenów zewnętrznych: płaski ewentualnie łagodnie falisty (z podłużnym spadkiem do 6%) 
nie komplikuje poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich lub dostępu wózka dziecięcego. 

 Na terenie zewnętrznym znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia. 

 



 

 

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 
 

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

 W obiekcie jest toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych. Toaleta znajduje się w 
domu dzwonnika bezpośrednio przy bramie wejściowej na plac - Centrum Promocji i 
Partnerstwa UNESCO. 

 Drzwi wejściowe do kabiny mają szerokość min. 80 cm, otwierają się na zewnątrz (z kabiny). 

 Wymiary kabiny min. 160x160 cm.  

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

 Po obu stronach miski WC jest poręcz. 

 Brak przewijaka dla niemowląt. 

Usługi i wyposażenie  

 Wyposażenie dostępne bez barier architektonicznych: sklep z pamiątkami (w kościele), zaplecze 
gastronomiczne (BAROCCAFE na placu Pokoju). 

 Kościół można zwiedzać w godzinach podanych na stronie internetowej bez wcześniejszej 
rezerwacji, plac i otoczenie są dostępne do zmroku. 

 Możliwość wejścia do obiektu z psem przewodnikiem.  

 Modele dotykowe – w przygotowaniu jest model całego kompleksu kościoła Pokoju, który 
umożliwi zapoznanie także osobom niedowidzącym. 

 Materiały informacyjne pisane większą czcionką (16 p. i więcej). 

 W obiekcie nie są zainstalowane pętle indukcyjne. 

 Specjalne programy / materiały informacyjne dla dzieci.   

 Parking z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych - pomimo zakazu wjazdu, osoby 
niepełnosprawne mogą podjechać samochodem pod samo wejście do kościoła.    

Data opracowania: 3/2019 


