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Schody Wi kszo  inwestorów decyduje si  na 

schody betonowe. Wykonane na etapie 

stanu surowego, mog  by  u ytkowane 

ju  w czasie budowy, a wi c u atwiaj

wyko czenie górnej kondygnacji domu.

Jakie s  rodzaje schodów?

 Proste jednobiegowe. S  nieskomplikowane i przez to do  tanie. Mog  by  budowane jako wsporni-

kowe, utwierdzone w cianie konstrukcyjnej. Dobrze sprawdzaj  si  podczas wnoszenia mebli, ale ze 

wzgl du na bardzo d ugi bieg zajmuj  sporo miejsca. 

 Proste dwu- lub trójbiegowe. Ró ni  si  od jednobiegowych dodaniem jednego lub dwóch spoczników, 

które u atwiaj  zmian  kierunku wchodzenia. Rozwi zanie takie zwi ksza jednak znacznie powierzch-

ni  zajmowan  przez schody.

 Krzywoliniowe, nazywane popularnie zabiegowymi. Charakteryzuj  si  tym, e ka dy stopie  ma 

kszta t klina. Mog  by  budowane jako jedno- lub dwubiegowe. Do  skomplikowane w budowie, ale 

cz sto wykonywane s  w domach jednorodzinnych. Szczególn  ich odmian  s  schody kr cone, w któ-

rych stopnie mocowane s  wachlarzowo do s upa umieszczonego w ich rodku. Nie s  wygodne, najcz -

ciej instalowane w budynkach modernizowanych, gdy brak jest miejsca na wykonanie schodów innego 

rodzaju. 

 Kombinowane jednobiegowe. W tych schodach kilka stopni wykonanych jest jako klinowe, co pozwa-

la na zmian  kierunku biegu bez konieczno ci budowania spocznika. Zajmuj  wi c mniej miejsca, ale 

wchodzenie po nich b dzie nieco trudniejsze.

Czy mo na samodzielnie zmieni  kszta t i wielko  schodów?

Kszta t i konstrukcja schodów s  zawsze okre lone w projek-

cie domu. Zdarza si  jednak, e inwestor chce zmieni  ich bieg, 

kszta t lub wygl d. 

Jest to mo liwe, ale trzeba si  z tym zwróci  do projektanta, któ-

ry sprawdzi, czy:

 nowy kszta t schodów lub zmiana ich wymiarów nie spowodu-

je konieczno ci dokonania zmian w konstrukcji stropu,

 po zmianie na ca ej d ugo ci biegu zapewniona b dzie dosta-

teczna wysoko  przej cia, na przyk ad pod skosami dachu.
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Wybieraj c rodzaj schodów, trze-

ba zawsze uwzgl dnia  wygod

poruszania si  po nich, szczegól-

nie wa n  dla osób niepe no-

sprawnych. Najwygodniejsze s

schody proste, które jednak zaj-

muj  najwi cej miejsca.

Jakie wymiary powinny mie  schody, aby by y wygodne?

W domach jednorodzinnych mamy do  du  swobod  w kszta -

towaniu schodów, gdy  w przepisach nie stawia si  co do nich 

zbyt rygorystycznych wymaga . Wysoko  stopni nie powinna 

by  wi ksza ni  19 cm, trzeba równie  zapewni  przynajmniej 

0,8 m szeroko ci u ytkowej biegu i spocznika, a szeroko  stopni 

nie powinna by  mniejsza ni  0,6 m minus podwojona wysoko

stopni (s = 0,6 – 2xh). W schodach zabiegowych szeroko  stop-

ni – w linii biegn cej 40 cm od wewn trznej por czy – nie mo e

by  mniejsza ni  25 cm. W praktyce wymiar ten wynosi zwykle 

25–30 cm, wysoko  stopni – najcz ciej ok. 17 cm, a szeroko

biegu – 90–100 cm. Je li schody maj  by  wygodniejsze, trzeba 

zmniejszy  wysoko  stopni i zwi kszy  ich szeroko , ale wtedy 

zwi kszy si  te  powierzchnia, jak  zajm . Liczba stopni w jed-

nym biegu mo e by  dowolna. Wymiary wygodnych schodów

minimalna szeroko
spoczników – 80 cm

wysoko  stopnia
– 14–19 cm

szeroko  stopnia
– 26–32 cm

szeroko  biegu 
– minimalna 80 cm, 

wygodna – 90–110 cm

wygodny k t
nachylenia 

schodów – 30°
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W zale no ci od rodzaju biegu, scho-

dy s u ce do pokonywania tej samej 

wysoko ci zajmuj  bardzo ró ne prze-

strzenie. Przyk adowo mamy do po-

konania wysoko  290 cm (w tym 260 

wysoko  kondygnacji i 30 cm grubo

stropu). Zak adamy 17 stopni o wyso-

ko ci 17 cm i szeroko ci 28 cm.

Proste jednobiegowe zajm  po-

wierzchni  4,03 m2. S  nieskompli-

kowane i przez to do  tanie, ale licz-

ba ich stopni nie mo e przekroczy

17 szt. Dobrze sprawdzaj  si  pod-

czas wnoszenia mebli, ale trudno je 

zmie ci  w ma ych domach (ze wzgl -

du na bardzo d ugi bieg).

Mieszane jednobiegowe zajm  po-

wierzchni  4,49 m2. Dodaj c stop-

nie klinowe (trójk tne), oszcz dzamy 

miejsce, poniewa  bieg staje si  nie-

co krótszy. Trzeba jednak pami ta ,

aby szeroko  stopnia klinowego nie 

by a mniejsza ni  25 cm w odleg o-

ci ok. 40 cm od por czy balustrady 

wewn trznej.

Krzywoliniowe schody kr cone

zajm  powierzchni  5,30 m2. Mog  by  rozwi zane na planie ko a

lub kwadratu – najcz ciej z koncentrycznie umieszczonym s u-

pem no nym. S  ch tnie stosowane w przypadku remontów, w miej-

scach gdzie wcze niej nie by o klatki schodowej. S  wygodne tyl-

ko wtedy, kiedy maj  do  du  szeroko  biegu.

Proste dwubiegowe zajm  powierzchni  5,52 m2. Najcz ciej 

spotykane w domach mieszkalnych. Z amanie ich d ugo ci w dwa 

biegi skraca o po ow  d ugo  schodów, dwukrotnie poszerzaj c

klatk . Aby nie by o k opotów z wnoszeniem mebli, warto wyko-

na  spocznik znacznie szerszy, ni  to przewiduj  normy. 

Krzywoliniowe schody dwubiegowe wachlarzowe zajm  po-

wierzchni  7,18 m2. Bardzo efektowne, sprawdzaj  si  w du ych, 

otwartych wn trzach. S  doskona  ozdob  salonu. 

Krzywoliniowe schody dwubiegowe o dowolnym kszta cie zajm

powierzchni  3,69 m2. Najwygodniejsze do usytuowania w domu, 

daj  architektom najwi ksz  swobod  projektow .

Ile miejsca potrzeba na schody?

Kiedy powinno si  wykona
schody betonowe?
Schody wykonuje si  po zabetonowaniu stropów obydwu czo-

nych nimi kondygnacji. Po zmontowaniu deskowania uk ada si

zbrojenie i czy je ze zbrojeniem stropów, po czym konstruk-

cj  schodów betonuje. Wykonanie schodów na tym etapie roz-

wi zuje problem komunikacji mi dzy kondygnacjami podczas 

dalszych robót. Nie ma obawy, e zostan  zniszczone, bo ok a-

dziny schodów uk ada si  zwykle w ostatniej kolejno ci – kiedy 

wi kszo  robót wyko czeniowych jest ju  wykonana.

Niekiedy przek ada si  wykonanie schodów na pó niej, a do ko-

munikacji mi dzy kondygnacjami ustawia prowizoryczne po-

chylnie z nabitymi listwami przeciwpo lizgowymi. Je li przewi-

dziane s  schody zabiegowe, taka tymczasowa pochylnia mo e

si  jednak okaza  zbyt stroma, a schody prowizoryczne – zbyt 

pracoch onne w wykonaniu.

Jak i z czego wykona  desko-
wanie schodów betonowych?
Najprostsze deskownie schodów o biegach prostych wykonu-

je si  z desek o grubo ci 32 mm podpartych co 1 m stojakami 

z kraw dziaków lub erdzi. Deski u o one równolegle do bie-

gu schodów tworz  pochylnie o k cie nachylenia takim, jaki 

ma mie  bieg schodów. Na stojakach opiera si  równie  pozio-

me deskowanie spocznika. Deskowanie stopni wykonuje si ,

mocuj c do cian klatki schodowej ustawione pionowo deski 

grubo ci przynajmniej 32 mm i szeroko ci odpowiadaj cej wy-

soko ci stopni. 

Deskowanie schodów zabiegowych jest bardziej pracoch onne. 

Spodnia powierzchnia takich schodów jest krzywoliniowa i do 

jej ukszta towania trzeba u y  w skich listew lub sklejki wo-

doodpornej. Deski kszta tuj ce poszczególne stopnie schodów 

zabiegowych mocuje si  podobnie jak schodów prostych.

dwubiegowe ze spocznikiem

ok. 6 m2

dwubiegowe amane

ok. 5,2 m2

trójbiegowe

ok. 7 m2

dwubiegowe zabiegowe

ok. 4,5 m2

zabiegowe wachlarzowe

ok. 5,3 m2

kr cone (spiralne)

ok. 3,9 m2

proste jednobiegowe

ok. 4,3 m2
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TWÓJ DOM TWOJE PIENI DZE

Wysoko  balustrady, mierzona od kraw dzi stopnia do por czy, powinna wynosi

90  cm. Je li w domu b d  ma e dzieci, mo na te  zamocowa  ni ej drug  por cz na 

wysoko ci 40–50 cm lub g ste wype nienie balustrady. 

Do wysoko ci 50 cm, czyli przy trzech pierwszych stopniach, mo na nie montowa

por czy.

Jak  wysoko
powinna mie
balustrada? W domach jednorodzinnych ró nica 

poziomów parteru i pi tra wynosi za-

zwyczaj 280–310 cm . Je li stopnie maj

zalecan  wysoko  17–18 cm, na po-

konanie takiej ró nicy poziomów po-

trzeba ich b dzie 17–19, niezale nie 

od tego, czy schody s  zabiegowe, czy 

ze spocznikiem, który liczony jest jako 

stopie  wi kszej szeroko ci. Aby usta-

li  ostatecznie liczb  stopni, trzeba te

uwzgl dni  rodzaj i grubo  warstw 

pod óg czonych kondygnacji, a tak-

e grubo  ok adziny mocowanej na 

stopniach. W stanie surowym pierwszy 

stopie  musi by  wi c zawsze wy szy, 

a ostatni – odpowiednio ni szy – wtedy 

po wyko czeniu pod óg uzyska si  jed-

nakow  wysoko  wszystkich stopni.

Jak obliczy  liczb
stopni?

W jaki sposób uk ada si
zbrojenie i jak je betonuje?
Zbrojenie g ówne schodów betonowych uk ada si  wzd u  deskowania i przewi zuje 

zbrojeniem poprzecznym z cie szych pr tów. rednice pr tów zbrojeniowych oraz ich 

rozstaw okre la projekt konstrukcyjny i wykonawcy nie wolno w nim niczego zmienia .

G ówne pr ty zbrojeniowe musz  by  zakotwione w stropie oraz w elbetonowej belce 

fundamentowej. Schody zwykle wykonuje si  po wykonaniu stropu, dlatego przed jego 

betonowaniem powinny by  z niego wyprowadzone pr ty zbrojenia p yty schodowej, 

tak by wystawa y przynajmniej na 0,5 m. Z tymi wystaj cymi pr tami czy si  potem 

na zak ad zbrojenie schodów.

Pr ty zbrojenia schodów nie mog  przylega  do deskowania – trzeba je u o y  na pod-

k adkach z kawa ków betonu lub specjalnych podk adkach dystansowych z tworzywa 

sztucznego. 

Na konstrukcje schodów u ywa si  betonu klasy B 15 lub B 20 o g stej konsystencji. 

Uk adanie mieszanki betonowej rozpoczyna si  od do u schodów. W trakcie uk ada-

nia betonu nale y go zag szcza  za pomoc  wibratora. Po lekkim zwi zaniu betonu po-

wierzchnie stopni zaciera si  na g adko, uzupe niaj c ewentualne ubytki mocn  zapra-

w  cementow .

Schody nale y zabetonowa  jednego dnia, w przeciwnym razie powstan  p kni cia spo-

wodowane nierównomiernym odkszta caniem si  deskowania. Schody betonowe powin-

ny by  systematycznie nawil ane przez 10–14 dni, a podpieraj ce je stemplowanie mo -

na rozebra  po 3–4 tygodniach.
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ok adzina schodów 
o grubo ci 3 cm

wysoko  górnego stopnia – mniejsza o 10 cm. 
Tu posadzka i ok adzina s  na tym samym 

poziomie. Je eli ok adzina schodów b dzie wy ej, 
górny stopie  b dzie ni szy o dodatkowe 3 cm

wysoko  dolnego 
stopnia – wi ksza 

o 17 cm (20 cm–3 cm)

warstwy pod ogi parteru – ocieplenie, podk ad 
pod ogowy, posadzka – maj czn  grubo  20 cm

Jak uwzgl dni  ró nic  poziomów – przyk ad
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Ile kosztuj  schody?

Standardowe schody betonowe, w tym:

 • etap pierwszy – wykonanie konstrukcji

 • etap drugi – wyko czenie, w tym:

pokrycie stopni drewnem, czyli tzw. trepy (z monta em,

oszlifowane i polakierowane),

  trepy surowe (do samodzielnego wyko czenia i monta u), 

  kamie  (marmur)

  gres

od 6000 do 10000 z

2000–3000 z

4000–7000 z

ok. 300 z /trep

ok. 90 z /trep

80–350 z /stopie

10–35 z /stopie

Schody gotowe (do kupienia w markecie budowlanym)  

np. schody drabiniaste na strych

do samodzielnego monta u

400–600 z

Schody drewniane zamawiane u stolarza 7000–30 000 z
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