
ZARZ1\DZENIE Nr -11 ZOvII/17 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia!lO ~~<h~nilc.o., 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia "L6dzkiego standardu dosttrpnosci". 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 w zwi,!zku z art. 7 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 
oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. 
poz. 730 i 935) 

zarz~dzam, co nasttrpuje: 

§ 1. Wprowadzam "L6dzki standard dostypnosci", stanowi,!cy zal,!cznik do zarz,!dzenia. 

§ 2. Zobowi'!Zujy pracownik6w Urzydu Miasta Lodzi i kierownik6w miejskich 
jednostek organizacyjnych do stosowania "L6dzkiego standardu dostypnosci" na wszystkich 
etapach przygotowania i realizacji inwestycji, uslug i innych dzialafl. na rzecz mieszkaflc6w 
Miasta Lodzi. 

§ 3. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam kierownikom kom6rek organizacyjnych 
Urzydu Miasta Lodzi oraz kierownikom miejskichjednostek organizacyjnych. 

§ 4. "L6dzki standard dostypnosci" rna zastosowanie do inwestycji, uslug i innych 
dzialafl. rozpoczytych po dniu wejscia w zycie niniejszego zarz,!dzenia. 



Zal~cmik 
do zarz~dzenia Nr ¥1W NII/17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 9fJ ~l<Jl.'6'Vni(w.. 2017 r. 
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1 



Opracowanie: 

Sp6ldzielnia Socjalna Fado, L6dz ul.Nawrot 94/96 

Bartosz St«pien, Maciej Kowalski, Adam Mikolajczyk, Marta Wozniak 

www.spoldzielniafado.pl 

Konsultacja merytoryczna 

Joanna Borowczyk, Politechnika L6dzka 
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Wst~p 

Opracowanie skierowane jest do projektant6w i wykonawc6w 
oraz pracownik6w administracji miejskiej , kt6rzy pelni~ kluczow~ roly 
w tworzeniu warunk6w dla trwalej integracji mieszkanc6w Lodzi. 

Opracowanie zawiera zbi6r podstawowych wytycznych, wynikaj~cych 

bezposrednio lub posrednio z obowi~zuj~cych przepis6w prawa. 

• Celem dokumentu jest ustanowienie podstawowych wytycznych 
decyduj~cych 0 spelnieniu wymaganych warunk6w dostypnosci 
przestrzeni miejskiej , obiekt6w oraz ich otoczenia, srodk6w komunikacji 
miejskiej , wydarzen i uslug w tym takZe uslug cyfrowych; 

• usprawnienie i podwyzszenie poziomu koordynacji 
projektowych i wykonawczych w zakresie zapewnienia 
miasta dla wszystkich mieszkanc6w; 

proces6w 
dostypnosci 

Stosowanie zasad opisanych w niniejszym dokumencie dotyczy wszystkich 
jednostek miejskich realizuj~cych dzialania inwestycyjne, edukacyjne, 
festiwalowe i inne. 

Zgodnose z L6dzkim standardem dostfJpnosci inwestycji realizowanych 
w Lodzi podlega weryfikacji przez Zarz~d Inwestycji Miejskich, Zarz~d Dr6g 
i Transportu oraz musi miee zatwierdzenie Rzecznika Os6b Niepelnosprawnych 
dzialaj~cego przy Urzydzie Miasta Lodzi. 

Odstypstwa od wymagan okreslonych w L6dzkim standardzie dostfJpnosci 
musz~ bye konsultowane z jednostk~ realizuj~c~ dane zadanie inwestycyjne, 
projektowe i inne oraz zyskae akceptacjy Rzecznika Os6b Niepelnosprawnych 
dzialaj~cego przy Urzydzie Miasta Lodzi. 

1. Czym jest dost~pnosc, dla kogo i dlaczego jest wazna 

W projektowaniu podstawow~ zasad~ powinna stae siy pelna dostypnose 
przestrzeni miasta, budynk6w, pomieszczen, srodk6w komunikacji miejskiej , 
wydarzen, uslug w tym takze uslug cyfrowych - stron www, dokument6w 
elektronicznych. Podstawowym warunkiem pelnej dostypnosci jest zapewnienie 
wszystkim mieszkancom mozliwosci funkcjonowania w tej przestrzeni w spos6b 
samodzielny, bez wzglydu na posiadane ograniczenia sprawnosci, mobilnosci 
czy percepcJl. 

Zatem L6dzki standard dostfJpnosci obejmuje potrzeby wszystkich 
mieszkanc6w ze szczeg6lnym uwzglydnieniem potrzeb: 
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• os6b z r6znymi rodzajami ograniczenia mobilnosci i trudnosciami 
w poruszaniu siy - os6b poruszaj,!-cych siy na w6zkachlskuterach, 
przy pomocy sprzytu rehabilitacyjnego (kule, balkoniki, laski itp.), os6b 
starszych, os6b po urazach i chorobach, os6b z ciyzkim bagazem, 
w6zkiem dzieciycym i innych; 

• os6b z ograniczeniami w percepcji os6b niewidomych 
i niedowidz,!-cych, os6b gluchych i slaboslysz,!-cych; 

• os6b z innymi niepelnosprawnosciami. 

2. Projektowanie uniwersalne 

Projektowanie uniwersalne zaklada taki spos6b realizacji dzialail, by z ich 
efekt6w mogla korzystac mozliwe szeroka grupa odbiorc6w bez spelniania 
dodatkowych wymog6w (np. samodzielne wjechanie do budynku osoby 
poruszaj,!-cej siy na w6zku bez pomocy os6b trzecich). 

Dobrym przykladem zastosowania zasad uniwersalnego projektowania 
S,!- pozbawione progu drzwi wejsciowe otwierane automatycznie. Brak prog6w 
w drzwiachlprzejsciach dla pieszych etc. poza obiektywnym ulatwieniem 
poruszania siy osobom z problemami motorycznymi ulatwia tez poruszanie siy 
wszystkim pozostalym uzytkownikom. 

To dlatego, ze w projektowaniu uniwersalnym przyjmuje siy perspektywy 
tzw. uzytkownika ekstremalnego. 

Oczywiscie nie zawsze i nie wszystko mozna zaprojektowac uniwersalnie. 
W sytuacji kiedy z przyczyn obiektywnych nie jest z mozliwe zastosowanie 
zasad projektowania uniwersalnego w spos6b kompleksowy, nalezy stosowac 
poszczeg61ne wytyczne w spos6b racjonalny i dostosowany do danych 
uwarunkowan. 

L6dzki standard dost(}pnosci jest materialem pomocruczym 
dla projektant6w, inwestor6w i wykonawc6w. 

Standardy odpowiadaj,!- wymaganiom okreslonym w Konwencji ONZ 
o prawach os6b niepelnosprawnych, a takze spelniaj,!- i doprecyzowuj,!
wymagania zawarte w: 

• Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych z p6in. zm.; 

• Ustawie z dnia 71ipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6in. zm.; 

• Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne z p6in. zm.; 

• Ustawie z dnia 27 marc a 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z p6Zn. zm.; 

• Rozporz,!-dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powlnny 
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z p6in. zm.; 
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• Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki 
i ich usytuowanie z poin. zm.; 

• pozostalych obowiqzujqcych aktach prawnych i Polskich Normach. 

• niemieckiej normie DIN 32984 Bodenindikatoren im Offentlichen Raum; 

• brytyjskiej normie BS 8300:2009 Design of buildings and their 
approaches to meet the needs of disabled people - code of practice. 
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3. Slownik poj~c stosowanych w opracowaniu 

TGSI - skrot od tactile ground surface indicators - okreslenie odnosz'lce siy do 
specjalnych elementow ci'lgow pieszych wspomagaj'lcych poruszanie siy osob 
niewidomych i slabowidz'lcych. W niniejszym opracowaniu okreslenie TGSI 
odnosi siy do wszystkich elementow wspomagaj'lcych poruszanie siy osob 
niewidomych w tym plytek, krawyznikow i elementow wykonanych z kostki 
kamiennej . 

Kontrast dotykowy - roznica faktur pomiydzy powierzchniami np. pomiydzy 
gladk'l nawierzchni'l chodnika a chropowat'l nawierzchni'l plytki sygnalizacyjnej 
TGSI. 

Uzytkownik ekstremalny- to taki uzytkownik, ktory potencjalnie moze miec 
najwiyksze trudnosci w skorzystaniu z budynku, chodnika, tramwaju czy strony 
intemetowej. 

LRV - skrot od light reflectance value - poziom odbicia swiatla 
od powierzchni. Zasady pomiaru poziomu odbicia swiatla zostaly opisane 
w brytyjskiej normie BS8493 :2008+Al :2010. Na podstawie wartosci wskainika 
LRV mozna m.in. prawidlowo projektowac kolorystyky wnytrza 
z uwzglydnieniem zachowania wystarczaj'lcych kontrastow pomiydzy 
powierzchni'l podlog, scian, sufitow i wyposazenia. Wartosci wskainika LRV 
s'l podawane przez wielu producentow materialow wykonczeniowych. Mozna 
je rowniez znaleic w brytyjskiej normie BS 8300:2009. 

Kolor czarny rna wartosc 0 (w teorii nie odbija swiatla), a bialy 100 (w teorii 
odbija cale swiatlo). 

Nalezy pamiytac, ze oprocz koloru na faktyczn'l wartosc wskainika LRV wplyw 
rna rowniez material, z ktorego dana powierzchnia/element jest wykonany. 
Polerowana podloga z czarnego marmuru bydzie odbijac swiatlo i moze przez 
to powodowac olSnienia. 

Wedlug normy brytyjskiej BS 8300:2009 wymog odpowiedniego kontrastu 
barwnego pomiydzy powierzchniami jest spelniony, gdy roznica wartosci 
wskainika LRV pomiydzy nimi wynosi minimum 30 punktow. 

Polski Zwi'lzek Niewidomych rekomenduje stosowanie wzoru ze standardu 
amerykanskiego pozwalaj'lcego obliczyc procentow'l roznicy pomiydzy 
wartosciami wskainika LRV dla dwoch roznych powierzchni/kolorow (patrz 
Kontrast barwny). 
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Standardy dost~pnosci 

1. Ci~gi piesze 

W rozwi~zaniach projektowych nalezy przyj~c priorytet dla pieszych w 
tyrn niepelnosprawnych z uwzglydnieniern dostypu do srodk6w kornunikacji 
zbiorowej. Oznacza to takie projektowanie by drogi dla pieszych byly najkr6tsze 
i rnialy najrnniejsz~ ilosc zalarnan a pozostale rozwi~zania projektowe byly tyrn 
deterrninowane. 

We wszystkich ulicach w osiedlach budownictwa jednorodzinnego 
i wielorodzinnego (w ulicach bez kornunikacji zbiorowej, niestanowi~cych 

podstawowego ukladu drogowego rniasta) nalezy projektowac strefy 
zarnieszkania lub strefy 30krnlh, z obligatoryjnyrn stosowaniern elernent6w 
spowolnienia ruchu jak wyniesienie do poziornu chodnika jezdni na przejsciach 
i przejazdach rowerowych, stosowanie prog6w zwalniaj~cych wykonanych 
w nawierzchni (nalezy unikac prefabrykat6w dokrycanych do nawierzchni ), 
stosowaniern zwyzenjezdni (szykan) lub innych rozwi~zan opartych 0 geornetriy 
oraz unikaniern nadawania pierwszenstwa przejazdu na skrzyzowaniach. 

NALEZY UNlKAC ZALAMAN W PLANIE CHODNIKOW NA ZJAZDACH (ZMIANA 

OI?LEGLOSCl CHODNlKA OD JEZDNI PO OBU STRONACH ZJAZDU). 

Ci~gi piesze rnusz~ zapewniac bezpieczenstwo i wygody uzytkownik6w. 
Szczeg6lnie istotny jest brak jakichkolwiek przeszk6d na calej dlugosci ci~gu 
pieszego. Typowe przeszkody to: 

• elernenty rnalej architektury (lawki, kosze na srnieci, tablice 
inforrnacyjne, stojaki rowerowe, oznakowanie drogowe, srupy i slupki, 
itp.); 

• sarnochody/rnotocykle/rowery parkuj~ce na chodnikach, a takze nawis 
sarnochod6w zaparkowanych prostopadle do kierunku ruchu 
na chodniku; 

• elernenty reklarnowe (potykacze, stojaki, banery itp.); 

• stoliki, krzesla i inny sprzyt wystawiany w forrnie tzw. ogr6dk6w 
przed lokale uslugowe; 

• elernenty zabudowy i wyposazenia tyrnczasowego podczas wydarzen 
organizowanych w rniescie - stoiska, budki, boiska, elernenty wystaw 
itd.; 

• studzienki odplywowe (jako rniejsce, w kt6ryrn rnoze utkn~c laska osoby 
niewidornej, kolo w6zka lub kula); 

• nieprawidlowo zaparkowane sarnochody, rnotocykle, rowery. 
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Rysunek 1.1. Preferowany, przyktadowy podziat funkcjonalny pasa drogowego z czytelnym rozdziatem 

cZE:sci pieszej, rowerowej, jezdnej i pasa technicznego z matq architekturq 

Ci,!gi piesze powinny miee gladk,! powierzchniy, pozbawion,! nawet 
drobnych nierownosci. Optymalnym rozwi,!zaniem S,! nawierzchnie pozbawione 
fug (lub z fugami do 6mm) wykonane z plytek niefazowanych. Zdecydowanie 
niewskazane jest wykonywanie ci,!gow pieszych z materialow 
o nierownomiemej powierzchni (np. kostka kamienna lupana).Nalezy zwracae 
szczegoln,! uwagy na przywracanie chodnika do pierwotnego stanu 
po zakonczeniu prac remontowych. N awierzchnia chodnikow, ramp i schodow 
powinna zapewniae bezpieczenstwo wszystkim uzytkownikom bez wzglydu na 
warunki atmosferyczne. Najistotniejszym czynnikiem jest ochrona przed 
poslizgiem. Na bezpieczenstwo wplyw maj,! takze kolor i poziom 
polyskliwosci/wspolczynnik odbicia swiatla. Stosowane nawierzchnie nie mog,! 
powodowae oslepiania uzytkownikow w wyniku odbicia swiatla. 

Przy projektowaniu chodnikow stykaj,!cych siy z drogami rowerowymi 
nalezy zwracae szczegoln,! uwagy na wyrazne rozdzielenie s,!siaduj,!cych ze 
sob,! ci,!gow. 

DOBRl\ PRAKTYKt\ JEST STOSOWANIE ROZNYCH KOLOROW NA WIERZCHNI 

DLA Clt\COW PIESZYCH I DROC ROWEROWYCH USYTUOWANYCH OBOK SIEBIE 

- NP. SZARY CHODNIK I CZARNA DROCA ROWEROWA. 

Szerokose ci,!gu pieszego musi zapewnlac wygody jego uzytkowania. 
W celu zaprojektowania optymalnej szerokosci ci,!gu pieszego nalezy brae 
pod uwagy natyzenie ruchu pieszych na projektowanym odcinku. Zaleca siy aby, 
szerokose ci,!gu pieszego wolnego od przeszkod wynosila minimum 1,75 m. 
lednoczesnie szerokose ci,!gu pieszego wolnego od przeszkod nie moze bye 
mniejsza nie 1 m (szerokose dopuszczalna tylko w wyj,!tkowych przypadkach). 

Skrajnia pionowa (przestrzen w plaszczyznie pionowej pozbawiona 
przeszkod) powinna wynosie minimum 2,2m. 

Maksymalne pochylenie poprzeczne ci,!gu pieszego nie moze bye wiyksze 
niz 3%. 
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W ROZWL,\ZANlACH PROJEKTOWYCH ZALECA SIF; PODNOSZENIE 

NA WIERZCHNI ZJAZDOW DO POZIOMU CHODNIKA. 

Jesli W ci~gu pieszym s~ przeszkody, kt6rych nie mozna wyeliminowac 
np. drzewa, slupy, spoczniki kladek nalezy wykonac zabezpieczenie 
np. z barierek lub odpowiednio ulozonego krawyznika. 

Miejsca parkingowe prostopadle i ukosne do kierunku ruchu na ci~gu 
pieszym nalezy projektowac tak, by nawis samochodu nie utrudnial poruszania 
Sly pleszym. 

W przypadku drzew pochylaj~cych siy w kierunku ci~gu pieszego nalezy 
tak ulozyc krawyzniklobrzeze, by zapewnic woln~ od przeszk6d skrajniy 
pionow~. Nalezy r6wniez prowadzic regularne prace pielygnacyjne (podcinanie 
galyzi) w celu utrzymania wolnej od przeszk6d skrajni pionowej na ci~gach 
pieszych. 
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.--- maks. 3% maks. 3% _____ 

t 1 t 
eiqg pieszy / t 

droga rowerowa pas zieleni 

pasy kostki kamiennej lupanej 0 szerokosei minimum 30 em 
(roznica faktury pomi~dzy nawierzehniq eiqgu pieszego a pasem z kostki kamiennej zapewnia odpowiedni kontrast dotykowy) 

Rysunek 1.2. Chodnik z drogq rowerowq i pasem rozdzielajqcym z kostki kamiennej (rozwiqzanie dopuszczalne, ale niezalecane). 
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kraw~znik 

maks. 3% ___ 

maks. 3% ___ + 

i 
droga rowerowa 

i 
pas zieleni 

i i 
ci~g pieszy kraw~i:nik r 

pas kostki kamiennej lupanej - 30 em. 

Rysunek 1.3. Chodnik z wyniesieniem poziomu drogi rowerowej i rozdzielajqcym pasem zieleni (rozwiqzanie zalecane). 
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t t t t t t 
jezdnia pas lechniczny droga rowerowa pas rozdzielaj'lCY ci'lg pieszy pas z kostki granitowej tupanej 

z kostki granilowej tupanej 

Rysunek 1.4. Droga rowerowa i chodnik z pasem rozdzielajqcym z pasem rozdzielajqcym (rozwiqzanie zalecane) . 
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i 
jezdnia 

l 1,75m l 
1 1 

~ 

i 
pas rozdzielaj~cy ci~g pieszy 

z kostki kamiennej lupanej 

IFII ~· 
cr 
c: 

iTIl g. 
~ 'D; t'ml~ 

'" &' 

w obrfilbie wejscia do budynku 
pas kostki ci~tej lub ci~to-rupanej 

(powierzchnia gladka) 

Rysunek 1.5. Ci~g pieszy wolny od przeszk6d 
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2,2m 

.r-------------....... '<='-=<---'L...<-'-------... I ..... ;- - - - - - - - - - ..... - - ...... 

jezdnia chodnik 

Rysunek 1.7.Jezeli zachodzi koniecznosc lokalizacji stupka znaku w swietle chodnika nalezy stosowac powyzsze rozwillZanie. 
Nie dopuszcza sic:: lokalizowania slupk6w znak6w w swietle chodnika. 
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barierka zabezpieczajqca przed 
wejsciem pod schody 

Rysunek 1.8. Zabezpieczenie przeszk6d na ciqgu pieszym (dopuszcza si~ inne rozwiqzania nit bariera - zieience, mata architektura etc.) . 
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@ ~ 

kladka 

@ 
wiasciwie poprowadzone zielence zabezpieczaj'l przed przypadkowym wejsciem pod spocznik i schody kladki 

Rysunek 1.9. Zabezpieczenie niebezpiecznych element6w kladki prawidlowo prowadzonymi zielencami 
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Rysunek 1.10. Spos6b zabezpieczenia element6w znajdujqcych siE: w skrajni pionowej ciqgu pieszego 
(odsuniE:cie krawE:znika od drzewa zwiE:ksza wysokosc skrajni pionowej) . 

20 
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t 
Rysunek 1.11. Zabezpieczenie przed zajmowaniem ciqgu pieszego przez nawis parkujqcych samochod6w 
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2. Kontrast barwny 

Projektuj<lc przestrzen dostypn<l nalezy uwzglydnic m.in. potrzeby os6b 
slabowidz<lcych a takZe os6b starszych doswiadczaj<lcych pogorszenia wzroku. 

W przypadku ci<lg6w pieszych, przejsc przez jezdniy, przystank6w 
komunikacji miejskiej i innych miejsc poruszania siy pieszych nalezy stosowac 
elementy 0 podwyzszonym kontrascie w celu ulatwienia identyfikacji mlejSC 
wymagaj<lcych zwiykszonej uwagi. 

Poziom kontrastu barwnego pomiydzy elementami powlruen wynOSlC 
minimum 30 punkt6w (wartosci wskaznik6w LRV) lub 70% (wz6r w ramce 
ponizej). Nalezy stosowac materialy zapewniaj<lce utrzymanie wysokiego 
poziomu kontrastu przez caly okres ich uzytkowania. 

W przypadku materia16w, kt6re trac<l wlasciwosci kolorystyczne pod 
wplywem scierania lub dzialania promieni UV nalezy prowadzic regulame prace 
renowacyjne (np. malowanie) w celu utrzymania nalezytego poziomu kontrastu 
tych element6w. 

Dopuszczalne kolory dla element6w 0 podwyzszonym kontrascie to z6hy 
i bialy. Odpowiedni poziom kontrastu pomiydzy zwyk1<l i kontrastuj<lc<l CZysci<l 
chodnika uzyskuje siy poprzez wlasciwy dob6r element6w stykaj<lcych siy 
ze sob<l. 

ZGODNIE Z ZALECENlAMI POLSKIEGO ZWlJ\ZKU NIEWlDOMYCH KONTRAST 

BARWNY OBLICZA SIF; NA PODSTAWIE WZORU C=[(BI-B2)/Bl]XlOO%, GDZIE: 

Bl - TO WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATLA JASNIEJSZEJ POWIERZCHNI, 

B2 - TO WSPOLCZYNNIK ODBIClA SWlA TLA CIEMNIEJSZEJ POWIERZCHNI. 

Miejsca stosowania i sposoby montaZu element6w 0 podwyzszonym 
kontrascie opisano i przedstawiono w dalszej cZysci opracowania, a takZe w 
sekcji Przyklady dobrych i zlych rozwiqzan. 

SPOSOB POMIARU WSPOLCZYNNIKA ODBIClA SWlA TLA ORAZ 

WSPOLCZYNNIKA KONTRASTU BARWNEGO OPISANO M.lN. W NORMACH 

BRYTY JSKICH BS 8300 I BS 4800, ORAZ W NORMIE NIEMIECKIEJ DIN 32984. 
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3. Oswietlenie 

Oswietlenie przestrzeni, w kt6rej przebywaj,! i poruszaj,! siy mieszkancy 
musi bye zgodne z obowi,!zuj,!cymi przepisami i normami. Szczeg6ln'! uwagy 
nalezy zwr6cie na zr6dla swiatla umieszczone ponizej linii wzroku pieszych 
(wysokose 0 - 1,2 m). Elementy oswietlenia umieszczane ponizej linii wzroku 
musz'! bye montowane tak, by nie powodowaly oslepiania pieszych 
i rowerzyst6w. 

Rodzaj stosowanego oswietlenia musi zapewniae wysoki stopieil. 
odwzorowania kolor6w i zachowania kontrast6w barwnych, szczeg6lnie 
w miejscach stosowania element6w kontrastowych w obrybie ci,!g6w pieszych 
ina przystankach komunikacji miejskiej (wsp6lczynnik Ra na poziomie >80). 

Zalecane natyzenie oswietlenia na przejsciach dla pieszych, przystankach 
komunikacji miejskiej , na ci,!gach pieszych 0 duzym natyzeniu ruchu a takZe 
na rampach i schodach musi wynosie minimum 30 Ix (mierzone na poziomie 
powierzchni poruszania siy pieszych). 

Nalezy unikae skokowego zmieniania natyzenia oswietlenia w celu 
eliminacji ryzyka olsnienia. 

PROJEKTY OSWIETLENIA PRZED WDROZENIEM NALEZY KONSULTOWAC 

Z RZECZNIKIEM OSOB NIEPELNOSPRA WNYCH W ZAKRESIE MIEJSC, KTORE 
POWINNY BYC SZCZEGOLNIE DOSWIETLONE. PRZY PROJEKTOWANIU 

OSWIETLENIA NALEZY WZI.,\C POD UWAGF; STOSOWANIE SPECJALNYCH LAMP 

DOSWIETLAJ.<\CYCH MIEJSCA ZWlF;KSZONEJ UWAGI. LAMPY TEGO TYPU S.<\ 

POWSZECHNIE DOSTF;PNE, A ICH STOSOWANlE ZNACZ.<\CO ZWIF;KSZA 

BEZPIECZENSTWO UCZESTNIKOW RUCHU. BADANIA WSKAZUJ.<\, ZE NA 
PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH NATF;ZENIE OSWIETLENIA NA POZIOMIE JEZDNI 

POWINNO WYNOSIC >80 LUX A ZRODLA SWIATLA NIE NALEZY LOKALIZOWAC 
BEZPOSREDNIO NAD PRZEJSCIEM. 
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4. TGSI - oznaczenia fakturowe 

TGSI - oznaczenia wskaznikowe, plytki Braille' a, elementy dotykowe, 
systemy fakturowe, sciezki dotykowe - wszystkie te okreslenia odnosz,! siy 
do elementow umieszczanych w ci,!gach pieszych ulatwiaj,!cych poruszanie siy 
osobom slabowidz,!cym i niewidomym. 

Stosowanie TGSI jest obowi,!zkowe na: 

• wyznaczonych przejsciach dla pieszych, 

• przystankach komunikacji miejskiej , 

• na pocz'!tku i na koncu biegu schodow, 

• w miejscach pozbawionych naturalnych elementow nawigacyjnych (np. 
duze place, duze skrzyzowania, nietypowe przejscia dla pieszych), 

• w innych miejscach wymagaj,!cych od pieszych podwyzszonej uwagi. 

Stosowanie TGSI jest zalecane wszydzie tam, gdzie ich uzycie zwiykszy 
bezpieczenstwo pieszych - np. na chodnikach wzdluz pierzei 0 nieregulamej 
linii, na chodnikach 0 szerokosci powyzej 3 metrow nieposiadaj,!cych 
wyrainego ci,!glego obrzeza l

. 

Aby elementy i systemy TGSI spelnialy swoj,! roly, nalezy je montowac 
zgodnie z niniejszym opracowaniem. 

W przypadkach nietypowych nalezy skonsultowac siy ze specjalistami 
w zakresie dostypnosci/oznaczen dla osob niewidomych. 

PRZY PROJEKTOWANIU CHODNIKOW NALEZY PRZEDE WSZYSTKIM 

STOSOWAC ROZWll\ZANIA UMOZLlWIAJf\CE OSOBOM NIEWIDOMYM 
WYCZUCIE KIERUNKU PORUSZANIA SU; DO CELU ZA POMOCf\ 

RODZAJU/STRUKTURY NA WIERZCHNI, ZIELENCOW (T AKZE Z ZYWOPLOTEM 

NIEKLUJf\CYM) OGRODZEN DLA PIESZYCH, MURKOW I ZABUDOWY. 

1 Zalecenie Polskiego Zwi~zku Niewidomych 
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Typowe elementy wykorzystywane w systemach nawigacji dla osob 
niewidomych 
i slabowidz~cych: 

- plytka kierunkowa i sygnalizacyjna (dla nawierzchni zewnytrznych); 

5-15 mm ... ~ 
.t5-35 m~ 

~ 30-50 mm ~ 

E 
~ E 
• L.{) 

I 

V 

Rysunek 4.1. Plytka kierunkowa (na podstawie normy niemieckiej DIN 32984) 
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20-30 mm 
<II ~30-50 mm 

<II ~ 

50-75 mm 

Rysunek 4.2. Plytka sygnalizacyjna (na podstawie normy niemieckiej DIN 32984) 
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- krawyZnik 0 wysokosci minimum 5 cm; 

-elementy chodnika 0 wyraznie odmiennej fakturze, np. pasy rozdzielaj,!ce ci,!g 
pieszy od drogi rowerowej wykonane z kostki kamiennej lupanej. 

Sposob montazu elementow TGSI musi zapewniae mozliwose ich 
"zauwaZenia" przez osoby niewidome i slabowidz,!ce. Powierzchnia podstawy 
wypustek plytki TGSI musi bye rowna z gom,! powierzchni,! chodnika. JeSli na 
sciezce systemu TGSI wystypuje pokrywa kanaru technicznego, nalezy 
zainstalowae element TGSI w pokrywie. 

Jakose montazu plytek TGSI rna kluczowe znaczenie dla mozliwosci 
ich wykorzystania przez osoby niewidome i slabowidz,!ce. Wszelkie 
ruerownosci pomiydzy plytkami utrudniaj,! lub uniemozliwiaj,! 
ich wykorzystanie. 

JAKO ELEMENT WSPOMAGAJJ\CY PORUSZANIE SIF; OSOB NIEWIDOMYCH 

NALEZY WYKORZYSTYWAC KOSTKF; KAMIENNJ\ LUPANJ\. KOSTKF; NALEZY 

UKLADAC W TAKI SPOSOB, BY ROZNICA FAKTUR POMIF;DZY CHODNIKIEM 

I PASEM KOSTKI BYLA LATWO WYCZUWALNA POD BUTEM. 

UWAGA - STOSOWANIE TZW. STALOWYCH PlNEZEK SYGNALlZACYJNYCH 

I LISTEW PROWADZJ\CYCH NA ZEWNJ\TRZ BUDYNKOW JEST DOPUSZCZALNE 

WYLJ\CZNIE POD WARUNKIEM ZAPEWNIENlA ICH ANTYPOSLlZGOWOSCI W 

ZL YCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH (DESZCZ, SNIEG). NIEMNIEJ Z 

PRZYCZYN EKSPLOATACYJNYCH ICH UZYTKOWYCH ODRADZA SIF; 

STOSOWANIA TAKICH ELEMENTOW 
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i 
pas zieleni 

krawfilznik 

+ 

i 
pas kostki kamiennej tupanej 
szerokosci minimum 30 em 

i 
ciqg pieszy 

Rysunek 4.3. Wykorzystanie kostki kamiennej !upanej jako elementu wspomagajqcego poruszanie sit=: os6b niewidomych 
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ptytka TGSI ptytka chodnikowa 

! ,',' .. _.. .... ! 
powierzchnia podstawy elementow wskatnikowych p/ytki TGSI 

...... ... .... 

gorna powierzchnia chodnika 

Rysunek 4.4. Prawidlowy spos6b montaiu plytek TG51 
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Zasady stosowania plytek TGSI 
• sciezki prowadz~ce uklada siy z plytek kierunkowych TGSI (szerokosc scieili 

minimum30 cm, 

• pola rozejscia nalezy oznaczac przy pomocy plytek sygnalizacyjnych TGSI 
(standardowe wyrniary pola to 90x90cm; dopuszcza siy wykonywanie pol rozejscia 
o wymiarach 60 x 60 cm w przypadku braku wystarczaj~cej przestrzeni do instalacji 
pola 0 standardowych wymiarach); 

• sciezki nalezy prowadzic na srodku ci~gu pieszego tak, by osoby z nich korzystaj~ce nie 
byly narazone na zderzenia z przeszkodami w plaszczyinie poziomej i pionowej; 

• pola rozejscia nalezy instalowac w miejscu przeciycia kilku sciezek prowadz~cych 
lub gdy sciezka skryca 0 45 stopni lub wiycej ; 

90' em 
~ .. 

: 
! 
! 

I ; 

90·=1 
• • • · 1· • •• •• •• 

I 

•• •• • • •• • • • • I '-• • • • • • •• • • • • • • • • •• • • 
•• • • I 

, •• • • I 

, I , , : , 
. ~ • 

--.. 60em 

30 em 

Rysunek 4.6. TGSI- sposoby konstrukcji pol rozejscia . Gwiazdkq oznaczono standardowe wymiary pola rozejscia . 

• wykorzystuj~c zasady konstrukcji zlozonych systemow kierowania ruchem przy 
pomocy TGSI mozna oznaczyc dojscia do waznych miejsc uzytecznosci publicznej 
(administracja publiczna, instytucje kultury, zabytki). 
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Przejscia dJa pieszych bez sygnalizacji i z sygnalizacj~ swietln~ uruchamian~ automatycznie (bez wzbudzania) 

Przejseie bez sygnalizaeji Przejscie z sygnalizaejq 

60 - 90* em 

r 
~.':;+:,)./.,~(:::: ::] 60 - 90* em 

60 - 90* em r :::: "1"III;"'iii iii\ ""III ~ 

~ '11111111 \U,!J .I . !!~/ ' III !II !1 

[::e 

Rysunek 4.7. Zasady montaiu TG51 na przejsciach dla pieszych - pas ptytek sygnalizacyjnych biegn ie w osi przejscia dla pieszych 
(wymiary oznaczone symbolem * Sq wartosciami zalecanymi) . 
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60 - 90* em 60 - 90* em 60 - 90* em 60 - 90* em 

~ , 1 . .1, / 
., ; ' ," .( j ' i ' 

" 

~ . . . 
Clqg pleszy 

Rysunek 4.8, Przejscie dla pieszych w sytuacji kiedy nie wyst~pujq rozejscia chodnik6w w obr~bie skrzyiowania 
(wymiary oznaczone symbolem * Sq wartosciami zalecanymi) ciqgu pieszym 
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60 - 90* em 60 - 90* em 60 - 90* em 60 - 90* em 

~ / 
60 - 90* em 

111'lIli 

~~mmm~ 

. . 
Clqg pleszy 

' "11"11""1111111111"'11""",,0 :::J: 60 - 90* em 

Rysunek 4.9. Przyktadowe oznaczenie TGSI przejsc dla pieszych (wymiary oznaczone symbolem * Sq wartosciami zalecanymi) 
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Przejscie dla pieszych nieprostopadte do osi jezdni (bez sygnalizacji i z sygnalizacjq wzbudzanq) 

60 - 90* em 
~ 

60 - 90* em·-t ........................... ' (((((((({((I1{&.(~HYH ((((((((((11 

~ 

60 - 90* em 

ptytki kierunkowe 
wskazujq kierunek przejscia 

~ 

60 - 90* em 

60 - 90* em 

ciqg pieszy 

Rysunek 4.10. Przejscie dla pieszych nie prostopadte wzglE:dem osi jezdni (wymiary oznaczone symbolem * Sq wartosciami zalecanymi) 
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Ukladanie luku z plytek TGSI 

60 cm 

. . 
Clqg pleszy 

Rysunek 4.11. Prawidlowy spos6b ukladania luku z plytek TGSI. 
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W OBRFtBIE PARKU KULTUROWEGO ULiCY PIOTRKOWSKIEJ MOZNA ZASTOSOWAC 

STALOWE ELEMENTY TGSI (PINEZKI, LISTWY) POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA ICH 

ANTYPOSLIZGOWOSCI W KAZDYCH WARUNKACH POGODOWYCH. PINEZKI NALEZY 

MONTOWAC W UKLADZIE PROSTOPADLYM DO K1ERUNKU PRZEJSCIA. DOPUSZCZALNE 

JEST ROWNIEZ STOSOWANIE ELEMENTOW TGSI WYKONANYCH Z ODPOWIEDNIO 

FREZOWANYCH PLYT KAMIENNYCH (TYCH, Z KTORYCH WYKONANA JEST 

NA WIERZCHNIA). 

60 - 90' em 60 - 90' em 

Rysunek 4.12. Prawidlowy spos6b montaiu pinezek sygnalizacyjnych (prostopadle do kierunku przejscia). 
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Przejscia dla pieszych z sygnalizacj~ swietln~ wyzwalan~ przyciskiem 

+.----+. 

60 - 90* em l~:~ 

60 - 90* em 
i!---if :0 ~ 
: 8 : 

60 - 90* em ············1 
.. " ...... ,·· .. ·,·· .... · ...... 1······ ..... . 

:; ..... : 

0 8 "'11 1111 '11""11"' 1 111111 

Rysunek 4.13. Przejscie dla pieszych z sygnalizacjq uruchamianq przyciskiem (wymiary oznaczone symbolem * Sq wartosciami zalecanymi) 
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Przejscia dla pieszych z wysp~ pomiftdzy jczdniami (bez sygnalizacji) 

60 - 90* em 
........-

ciqg pieszy 

60 - 90* em t~~U.I"u.;IIUJIIUJIIUJ"J..IIIJ..I".llIl.llllllIlll1l1l1lIUJIIUJIIIJ.JIIJ..I"J..IIII..' ___ ~ _________________ _ 

60 - 90* em . 

~ 

60 - 90* em 

60 - 90* em 

60 - 90* em 

pas sygnalizacyjny zalecany 
przy wi~kszych szerokosciach 
wyspy 

ciqg pieszy 

Rysunek 4.14. Przejscie dla pieszych z wyspCl (wymiary oznaczone symbolem * sCI wartosciami zalecanymi) 
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60 - 90* em 
i<------.!< 

~I~i~ill .. . 
60 - 90* em ·t······· 

_____ ..... _. ~--.- lJ.!lll"ll"lJlIlJIIUJI 'u.IIu.!Ull llllllllll"lJ"lJ"UJ"UJ"u.Ilu.! LllIIII..-____ -:-___________________ _ 

ciqg pieszy 

pas pfytek kierunkowyeh 60 em (zalecane 90 em) 

kraw~znik w odlegtosei 170 em od osi toru 

kraw~znik w odlegtosei 170 em od osi toru 

pas ptytek kierunkowyeh 60 em (zalecane 90 em) 

Rysunek 4.15. Przejscie dla pieszych z torowiskiem na wyspie (bez przystanku) - wymiary oznaczone symbolem * Sq wartosciami zalecanymi 
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Przejscie dla picszych z przystankiem komunikacji miejskiej na wyspie 

60 - 90* em 
~ 

60 - 90* em t ':: lW.WIIIIIIILWWIIIIII.w.wIIIIIIll.LW.IIIII!lW.Wlliflilw.w..l~ __ ---:--____ III_

ciq9 

pieszy • 

.-====~-- pas p/ytek kierunkowyeh 60 em (zelacane 90 em) 
4------- pas p/ytek sygnalizaeyjnyeh 60 em (zelacane 90 em) 

~~~~~ ..-- system nawigaeji na przystanku 

+-_ _____ pas p/ytek kieNnkowyeh 60 em (zalecane 90 em) 

I!"!:==~~~~:;::::::::;:;::;:;::'I w odleg!osci 145 em od osi tON 

125 emr :·.: · ~~~~~.:-_____ ~~~~~ krawllltnik W odleg/osei 125 em od osi tON 

125 e~r : :::" 

"""""""""""'m'!!i'l!l t", 
III • 

eiqg pieszy 

Rysunek 4.16. PrzejScie dla pieszych z przystankiem komunikacji miejskiej na wyspie (wymiary oznaczone 

symbolem • 5'1 wartosciami zalecanymi) 
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Przeci-rcie cillg6w pieszych z sZ)'nami tramwaju 

I ciqg pieszy . 

Rysunek 4.17. Przeci~cie ci,!gu pieszego z torowiskiem (wymiary oznaczone symbolem * s,! wartosciami zalecanymi) 
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Przeci4(cia ci~g6w pieszych z drog~ rowerow~ 
Na przeciyciach ci,!g6w pieszych z drogami rowerowymi nie nalezy stosowac oznaczen sygnalizacyjnych. Oznaczenie sygnalizacyjne 

lub kierunkowe nalezy przerwac przed drog,! rowerow'! i kontynuowac za ni,!. 

60 - 90* em 
/' 

/ 

" 

ciqg pieszy 

Rysunek 4.18. Przeci~cie ci,!gu pieszego z drog,! dla rower6w (wymiary oznaczone symbolem * sCI wartosciami zalecanymi) 
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Przystanki komunikacji miejskiej 
Przystanek przy chodniku - pole wsiadania nalezy umieszczac w miejscu zatrzymania pierwszych drzwi pojazdu. Mozna stosowac 

kolor z6hy dla pola wsiadania. 

ciqg pieszy 

90 em 

pas kostki granitowej ci~to-tupanej szerokosci 
1-2 kostek (nie wi~eej nit 20 em) 

I 

60 - 90* em 

150 em 
nawierzchnia przystanku 
w kolorze ciemnografitowym 

przycisk uruehamiania informacji glosowej 

60 em 
30 em 
60 em 

kraw~dz przystanku oznaczona 
kolorem wyraznie kontrastujqcym 
z kolorem nawierzehni przystanku 
(zalecany kolor tolty) 

Rysunek 4.19. TGSI - przystanek wysuniE:ty poza chodnik (wymiary oznaczone symbolem * s,! wartosciami zalecanymi) . Po obu stronach pasa kierunkowego po 60 cm przestrzen i 
pozbawionej przeszk6d. 
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Przystanek na chodniku 

pas kostki kamiennej eifi!to-tupanej szerokosci 
1-2 kostek (nie wifi!eej niz 20 em) 

60 - 90* em 
':' ,:' 

90 em r 

nawierzehnia przystanku 
w kolorze eiemnografitowym 

eiqg pieszy 

60 em 
30 em 
60 em 

krawfi!dz przystanku oznaezona 
kolorem z6ttym 

Rysunek 4.20. TGSI - przystanek na chodniku (wymiary oznaczone symbolem * 5'1 wartosciami zalecanymi) . Po obu stronach pasa kierunkowego po 60 cm przestrzeni pozbawionej 
przeszk6d. 
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Przystanek wiedeIiski 

60 - 90· em 

60cm 

pas prowadzqcy wykonany z element6w zapewniajqcych 
wystarczajqcy kontrast dotykowy 
pomi~dzy nawierzchniq jezdni a nawierzchniq pasa 
(np. z kostki kamiennej lupanej) 

ciqg pieszy 

kraw~dz przystanku oznaezona 
kolorem z6ttym 

jezdnia 

Rysunek 4.21. Przystanek wiedenski (wymiary oznaczone symbolem * Sq wartoSciami zalecanymi) 
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Przystanek na wyspie 
Jezeli sygnalizacja jest blisko sciezki kierunkowej to nalei:y jq (sygnalizacj~) 
montowac na stupkach z wysi~gnikiem by nie bylo potrzeby skr~cania sciei:ek 

60 - 90* em 
..--., 

przycisk uruchamiajqcy inrormacj~ 
gtoSOWq 0 przyjazdach 

60 - 90· em 

Optymalnym miejscem montazu stupka sygnalizatora 
jest linia wygrodzenia od strony jezdni lub linia slupa trakeyjnego 

30 em 

Rysunek 4.22. TG51 - przystanek na wyspie. Przyktadowe rozmieszczenie element6w przystanku tramwajowego.(wymiary oznaczone symbolem * Sq wartosciami zalecanymi) 
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Ziozone system) kierowania ruchem na przystankach 
Na przystankachlkrancowkach wielostanowiskowych nalezy projektowac 

systemy prowadzenia oparte 0 sciezki prowadz<lce, pola rozejscia i pola 
wsiadania zgodnie z zasadami opisanymi powyzej. 
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5. Miejsca odpoczynku 

Zaleca siy aby ci'lgi piesze mialy wyznaczone mleJsca odpoczynku. 
Ich rozmieszczenie i rodzaj powinny bye uzaleznione od natyzenia ruchu 
pieszego oraz funkcji danego miejsca. Warto miee na uwadze, ze duza 
dostypnose (liczba) miejsc odpoczynku sprzyja spydzaniu czasu poza 
budynkami. 

Zgodnie z zaleceniami ONZ2 miejsca odpoczynku nalezy rozmieszczac 
co 100 metrow. 

2 Publikacja ONZ Accessibility (or the Disabled - A Design Manual (or a Barrier Free 
Environment [dostt(p: 10.10.2016) 
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< 

_ zalecane 180 em . 

Rysunek 5.1. Organ izacja miejsca odpoczynku 
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odmienna faktura nawierzchni 
(kostka kamienna tupana) 



@ i 
~ ~ l~ 

d3 

Ii ~II 'I r ~" c • t i 

..: minimum 150 an ..: 
;( \\ : 

~ . zalecane 180 an ~: 
< , 

pas rozdzielajClCY 
z koslki kamiennej lupanej 

1,75 m 
~ 
1 

* T o ~. 

A 0 ~ . 0 ~ 

~ 

t 
ciCl9 pieszy 

~ 
w obr~bie wejscia do budynku 

pas koslki ci~lej lub ci~to-lupanej 
(powierzchnia gladka) 

Rysunek 5.2. Elementy wyposaienia miejsca odpoczynku, przestrzen dla os6b poruszajCjcych siE: na w6zkach 
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Lawki, siedziska itp. - funkcjy lawki moze pelnic w zasadzie dowolny 
przedmiot. Wykorzystywanie w przestrzeni miejskiej r6znorodnych element6w 
w charakterze lawek i siedzisk moze zwiykszac wizualn'l atrakcyjnosc miasta. 

-45 - 50 em 

,..,. . ~ . 
, 

"u' 
" 

.. ,', ;., 

r '\ 
podparcia 

Rysunek 5.3 . tawka 

-70-75 em 

Dla os6b 0 ograniczonej sprawnosci ruchowej istotne jest, by 
lawki/siedziska wyposazone byly w podparcia. 

Na przystankach pozbawionych wi at, a takZe na w'lskich chodnikach, 
zaleca siy instalowac siedziskalpodp6rki dla os6b oczekuj'lcych. 

52 



./ 

I I I I I I I I I I I \ 

/ I " \ 

,-

/ i \. \. ,
~
 

I I I 
-
-
-
-
-

, 'I I I I I I I 

~
'
-
-
-
-

I I I \ 

m
 

'" 



6. Pochyinie i rampy 

Wszelkie r6znice poziom6w w przestrzeni miejskiej i w budynkach 
stanowi,! potencjalne utrudnienia dla os6b 0 ograniczonej sprawnosci ruchowej. 
Dlatego w miary mozliwosci nalezy tak projektowae przestrzen, by 
minimalizowae miejsca, w kt6rych konieczne bydzie zbudowanie pochylni dla 
os6b poruszaj'!cych siy na w6zkach. Nie zaleca siy stosowania ramp i pochylni 
wewn'!trz budynk6w. 

Dostypna pochylnia musi spelniae nastypuj,!ce wymagania minimalne: 

• nachylenie bieg6w pochylni nie moze bye wiyksze niz 6%; 

• nachylenie 8% jest dopuszczalne wyl,!cznie dla pochylni 
jednobiegowych, 0 dlugosci biegu do 200 cm; 

• spoczniki pochylni musz'! umozliwiae 
manewrowanie osobom poruszaj,!cym 
w tym na w6zkach i skuterach elektrycznych; 

bezpieczne 
Sly na 

• minimalna szerokose swiatla biegu rampy to 100 cm; 

• rninimalna dlugose spocznika rampy prostej to 180 cm; 

i wygodne 
w6zkach, 

• minimalne wymiary spocznika rampy 0 lamanych biegach 
to 200 x 200 cm; 

• maksymalna dlugose pojedynczego biegu rampy to 9 metr6w; 

• przed i za ramp,! musi bye zapewniona wystarczaj,!ca pozioma przestrzen 
manewrowa umozliwiaj,!ca swobodne i bezpieczne najechanie 
i zjechanie z rampy (zalecana dlugose przestrzeni manewrowej 150 cm, 
szerokose zalezna od szerokosci ci,!gu pieszego); 

• nawierzchnia pochylni musi zapewniae bezpieczenstwo niezaleznie 
od warunk6w atmosferycznych (mozna instalowae systemy 
antyoblodzeniowe ); 

• pochylnia musi bye wyposazona w porycze (dla pochylni 0 szerokosci 
wiykszej niz 220 cm mozna zaplanowae montaZ dodatkowej, srodkowej 
poryczy); 

• pochylnia musi zapewniae zabezpieczenie przed przypadkowym 
wypadniyciemlzjechaniem z rampy; 

• pocz,!tek i koniec pochylni musi bye oznaczony kontrastowym(zoltym) 
elementem sygnalizacyjnym TGSI na calej szerokosci; 

• rampa nie moze miee nachylenia poprzecznego. 
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60 em 50 em zabezpieezenie przed wypadni~eiem 

Rysunek 6.1. Rampa 
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7. Schody 

Schody musz£l bye projektowane zgodnie z obowi£lzuj£lcymi w Polsce 
przepisami. 

Dostypne schody musz£l dodatkowo spelniae nastypuj£lce wymagarua 
mInImum: 

• maksymalna wysokose stopnia 15 cm, zalecana 12 cm; 

• pocz£ltek i koniec schod6w musi bye oznaczony kontrastem barwnym 
i fakturowym (element sygnalizacyjny TGSI szerokosci 60 - 90 cm w 
kolorze z6ltym na calej szerokosci schod6w) odsuniytym od krawydzi 
schod6w 0 50 cm dotyczy to r6wniez schod6w ruchomych); 

• krawydzie stopni nalezy oznaczye kolorem kontrastowym (optymalnie 
kolorem zoltym); 

• schody zabiegowe i wachlarzowe S£l niezalecane poniewaz utrudniaj£l 
poruszanie siy osobom 0 ograniczonej sprawnosci, osobom niewidomym 
i slabowidz£lcym; 

• zalecana minimalna glybokose spocznika to 120 cm; 

• stopnie musz£l bye pozbawione podciye i nosk6w; 

• schody musz£l bye wyposaZone w porycze. 
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8. Por«cze i balustrady 

Por((cze muszq zapewniae pewny chwyt wszystkim ich uzytkownikom: 

• por((CZ powinna bye dwururowa 0 wysokosci rur ok. 75 cm i 90 cm; 

• zalecana srednica por((czy to 40- 50 mm; 

• zalecany przekr6j por((czy to kolo lub elipsa; 

• por((cze instalowane blisko scian muszq bye od nich odsuni((te na 
minimum 50 mm; 

• zaleca si(( by elementy montazowe urnieszczane byly pod por((czami w 
celu zapewnienia wygodnego chwytu na calej dlugosci; 

• por((cze muszq bye pozbawione ostrych zakonczen; 

• dobrq praktykq jest urnieszczanie na por((czach informacji wykonanych 
alfabetem Braille'a wskazujqcych dokqd prowadzq schody. Jest to 
rozwiqzanie szczeg61nie zalecane w budynkach uzytecznosci publicznej. 

• por((cze powinny bye wysuni((te na odleglose minimum 30 cm przed 
pierwszym i ostatnim stopniem oraz przed poczqtkiem i za koncem 
pochylni. Jezeli wysuni((cie wychodzi na ciqg pieszy por((cz nalezy 
oznaczye kolorem Z6hym i zainstalowae zgodnie z rysunkiem 8.4; 

• ogrodzenia dla pieszych mozna stosowae jako dodatkowe elementy 
zabezpieczajqce np. na skrzyzowaniach. Ogrodzenia powinny bye 
wyposazone w dolnq poprzeczk(( umieszczonq na wysokosci 15 - 30 cm 
od powierzchni podloza. 
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-450 mm 

: : : ] min. 15mm 

40-SOmm 

- ----r min. l5mm 

,-I---'"'fi -- -- -

spiaszczenie profilu stalowego 

Rysunek 8.1. PorE:cze - rozwiqzania prawidlowe 
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r 
90 - 95 em 

30cm ciqg pieszy 

70 -75 em 

....... ... ..... -----~-....... 

30 em 

Rysunek 8.4. Wysuni~cie por~czy poza bieg schod6w wraz z oznaczeniem kontrastowym cz~sci wychodzqcej na ciqg pieszy 
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9. Przejscia dla pieszych 

W ROZWL-\ZANIACH PROJEKTOWYCH DOTYCZ1\CYCH RUCHU PIESZYCH 

NALEZY PRZEDE WSZYSTKJM D1\ZYC DO TWORZENIA STREF 
ZAMIESZKANlA/ZWOLNIONEGO RUCHU W CELU OGRANICZENIA LlCZBY 

WYZNACZONYCH PRZEJSC DLA PlESZYCH. 

• prZeJSCla dla pieszych musz~ bye pozbawione prog6w, wyposazone 
w odpowiednio zainstalowane plytki TGSI i elementy kontrastowe; 

• optymalnym rozwi~zaniem jest umieszczanie przejse dla pieszych 
najednym poziomie z ci~gami pieszymi (tzw. wyniesione przejscia 
dla pieszych); 

• na skrzyzowaniach z ulicami, gdzie wyniesienie przejscia dla pieszych 
jest niemozliwe, nalezy wykonae obnizenie chodnika do poziomu jezdni. 
Obnizenie powinno bye wykonane tak, by jezdnia i chodnik byly 
na jednym poziomie (dopuszczalna wysokose progu to 0,5 cm); 

• wszystkie sygnalizatory akustyczne na przejsciach dla pieszych powinny 
bye zgodne z Rozporz~dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
3 lipca 2015r zmieniaj~cym rozporz~dzenie w sprawie szczeg610wych 
warunk6w technicznych dla znak6w i sygnal6w drogowych 
oraz urz~dzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunk6w 
ich umieszczania na drogach; 

NALEZY ZWRACAC SZCZEGOLN1\ UWAGF; NA ODPOWIEDNIE DOPASOWANIE 

GLOSNOSCI SYGNALOW AKUSTYCZNYCH NA SKRZYZOWANIACH, NA 

KTORYCH SYGNALIZATORY SWIETLNE/AKUSTYCZNE S1\ W NIEDUZEJ 
ODLEGLOSCI OD SIEBIE LUB JEST ICH BARDZO DUZO. NA TAKICH 

SKRZYZOWANlACH ZACHODZI RYZYKO NAKLADANIA SIF; ZBYT GLOSNYCH 

SYGNALOW NA SIEBIE. JEST TO SYTUACJA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNA DLA 

OSOB NIEWLDOMYCH, KTORE MOG1\ OMYLKOWO WEJSC NA PRZEJSClE NA 

CZERWONYM SWIETLE. ZALECA SIF;, BY PRZYCISKJ WYZWALAJ1\CE 

SYGNALlZACJF; NA TAKICH SKRZYZOWANIACH BYLY WYPOSAZONE W 

SYGNAL WIBRACYJNY. ZALECA SIF; ROWNIEZ PRZEPROWADZANIE TESTOW 

UZYTKOWNIKA W CELU OPTYMALNEGO USTAWIENIA GLOSNOSCI SYGNALOW. 

• przyciski uruchamiaj~ce sygnalizacjy swietln~ musz~ posiadae: 

sygnal dzwiykowy umozliwiaj~cy osobom niewidomym ich 
zlokalizowanie, 

- dzwiykowe potwierdzenie nacisniycia, 

- sygnalizator wibracyjny (szczeg6lnie na duzych skrzyzowaniach). 
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Sygnal nadawany przez przyciski w celu ich zlokalizowania moze 
jednoczesnie bye sygnalem pomocniczym informujqcym 0 swietle 
czerwonym, niernniej sygnal ten musi bye rozny od sygnalu dla swiatla 
zielonego. Obudowa przycisku powinna odrozniae siy kolorystycznie 
od elementu (slupa), na ktorym jest zainstalowana. Optymalnym kolorem 
obudowy przyciskow jest kolor Z6hy; 

STOSOWANE NA TRASIE w-z SYGNALY GENEROWANE PRZEZ PRZYCISKI 

URUCHAMIANIA SYGNALIZACJI SA PRA WIDLOWE. 

• sygnaly akustyczne podstawowe (dla swiatla zielonego) i pomocnicze 
(generowane przez przyciski) mUSZq bye jednolite w obrybie calego 
miasta; 

• przyciski uruchamiajqce sygnalizacjy swietlnq mUSZq bye montowane 
w taki sposob, by dostyp do nich nie byl utrudniony przez inne elementy 
wyposazenia ciqgow ulic. Przyciski nalezy urnieszczae na slupkach, 
na brzegu pasa z plytek sygnalizacyjnych, w odleglosci okolo 50 cm 
od krawydzi jezdni/chodnika przy torowisku lub 170 cm od osi tom.; 

ZALECANYM ROZWIJ\ZANIEM JEST UMIESZCZANIE PRZYCISKOW PO OBU 

STRONACH PRZEJSCIA NA WSZYSTKICH PRZEJSCIACH Z SYGNALIZACJJ\ W 

OBRF;BIE CALEGO MIASTA. 

• na przejsciach dla pieszych rue wolno instalowae slupkow 
ograniczajqcych wjazd samochodom. JeSli istnieje koniecznose instalacji 
kratki sciekowej w obrybie przejscia dla pieszych kratka musi miee 
otwory uniemozliwiajqce utkniycie w nich kol wozkow, rowerow, kul 
rehabilitacyjnych, bialej laski. 
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maksymalnie 100 mm 

kierunek przejscia 

Rysunek 9.1. Kratka sciekowa 
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Rysunek 9.3. Przejscie dla pieszych -obniienie do poziomu jezdni 
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10. Przystanki 

Przystanki komunikacji miejskiej muszC} bye dostypne dla os6b 
niewidomych, slabowidzC}cych i os6b poruszajC}cych siy na w6zkach. Nachylenie 
rampy/pochylni prowadzC}cej na przystanek nie moze przekraczae 4%. 

Krawydz przystanku musi bye oznaczona pasem wyraznie kontrastujC}cym 
z kolorem nawierzchni przystanku szerokosci minimum 10 cm (wskazany jest 
kolor z6lty). Krawydz przystanku musi miee szorstkC} nawierzchniy, utrudniajC}cC} 
poslizg oraz brak ostrych krawydzi. 

DLA ZWIF;KSZENlA KONTRASTU POMIF;DZY NAWIERZCHNIJ\ PRZYSTANKOW A 

ELEMENTAMI KONTRASTOWYMI NALEZY STOSOWAC NA WIERZCHNIF; W 

KOLORZE GRAFITOWYM/SZARYM GRAFITOWYM LUB CZARNYM. 

• przystanki musz~ bye wyposazone w odpowiednie elementy TGSI ulozone 
zgodnie z zasadami opisanymi z rozdziale TGSI - oznaezenia fakturowe ; 

• szklane seiany wiat przystankowyeh musz~ bye oznaezone kontrastowym 
(z6ltym) pasem szerokosei ok. 10 em umieszezonym na wysokosei 150-170 em 
od podloza; 

• lawki dla oezekuj~eyeh powinny bye wyposazone w podlokietniki ulatwiaj~ee 
siadanie i wstawanie; 

• pod wiatami powinno bye miejsee umozliwiaj~ee skorzystanie z wiaty osobie 
poruszaj~eej siy na w6zku (120 em szerokosei); 

• jezeli przestrzen przystanku jest wystarezaj~eo dum wiaty zaleea siy sytuowae 
mozliwie blisko pola wsiadania systemu TGSI; 

• informaeja glosowa na przystankaeh powinna bye uruehamiana ryeznie 
(przyeiskiem) i zdalnie (system osobistyeh pilot6w dedykowany osobom 
niewidomym i stabowidz~eyeh). Komunikat gtosowy musi obejmowae numer 
Iinii, kierunek oraz ezas odjazdu; 

• przystanki zaleea siy wyposazye w dodatkowe tabliee z nazwami przystanku 
umieszezone r6wnolegle do kierunku jazdy; 

• rozklady jazdy (druki) nalezy projektowae tak by mozna je bylo odezytae 
z odleglosei 1 metra (patrz wz6r okreslania wielkosei napis6w w sekeji 
Oznaczenia i informac;a). Rozktady jazdy nalezy umieszezae na wysokosei 
140 - 160 em; 

• zaleea siy stosowanie elektronieznyeh tablie wyswietlaj<leyeh informaejy 
o ezasie przyjazdu/odjazdu; 

• latarnie, stupy trakeyjne, stupki sygnalizator6w, studnie rewizyjne uzbrojenia 
podziemnego nie mog~ kolidowae z plytkami TGSI. 
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11. Parki 

Parki miejskie musz'l bye dostypne dla wszystkich mieszkanc6w. 
Oznacza to koniecznose przygotowania ci'lg6w pieszych, miejsc odpoczynku, 
schod6w i ramp zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rurueJszym 
opracowaniu. Ponadto nalezy uwzglydnie nastypuj'lce wymagania: 

• wejscia do park6w nalezy lokalizowae w mozliwie najmrueJszej 
odleglosci od przystank6w komunikacji miejskiej oraz mleJsc 
parkingowych; 

• wszystkie alejki w parkach musz'l mlec nawierzchniy 
utwardzon'lCnawierzchnie luine uniemozliwiaj'l lub znacz'lco utrudniaj'l 
korzystanie z park6w osobom z ograniczon'l mobilnosci'l). Zaleca siy 
by gl6wne alejki park6w mialy nawierzchniy utwardzon'l ulepszon'l; 

• w przypadku park6w wpisanych do rejestru zabytk6w wojew6dztwa 
I6dzkiego w sytuacji koniecznosci zastosowania nawierzchni zwirowo
glinkowych nalezy zadbae, aby takie nawierzchnie mialy charakter 
co najrnniej zagyszczony/ubity, dla celu zapewruema minimalnej 
niezbydnej dostypnosciA

; 

• w przypadku alejek bocznych, w sytuacji 
podloza ziernnego nalezy zadbae, ze 
zagyszczonalubita, dla celu zapewnlema 
dostypnosciA

; 

koniecznosci stosowania 
jest to nawierzchnia 
minimalnej niezbydnej 

• miejsca odpoczynku nalezy umieszczae nie rzadziej niz co 50 metr6w; 

• przy wejsciach do park6w nalezy umieszczae tablice informacyjne, plany 
i schematy ukladu parku wykonane w technologii umozliwiaj'lcej odczyt 
osobom niewidomym Ctyflografiki, mapy 3D, informacja w alfabecie 
Braille' a. Do tych miejsc powinny prowadzie naturalne elementy 
nawigacji - zielence, murki, zywoploty; 

• zaleca siy by umieszczae w parkach ujycia wody pitnej - dobrze 
zaprojektowane i dostypne UJyCle wody uwzglydnia mozliwose 
skorzystania ze zdroju dzieciom, osobom doroslym i psom; 

• nalezy budowae no we alejki/chodniki w parkach w miejscach 
naturalnego przeplywu uzytkownik6w, tj. w miejscach wydeptanych 
sciezek i skr6t6w; 

• na terenach las6w miejskich, w zakresie, w kt6rym obiektywnie nie jest 
mozliwe spelnienie wymog6w niniejszych Standard6w dopuszcza siy 
zastosowanie odstypstw od przedstawionych zasad; jednoczesnie nalezy 
dllZye do tego, aby jak najwiyksza czyse ci'lg6w komunikacyjnych miala 
nawierzchniy co najrnniej 0 charakterze zagyszczonym/ubitymA

• 
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12. Place 

Place musz'l spelniae wszystkie wymagania jak dla ci'lg6w pieszych, 
schod6w i ramp opisanych w niniejszym dokumencie. Obszar placu musi bye 
dostltpny dla os6b poruszaj'lcych silt na w6zkach. Ponadto na placach nalezy 
instalowae systemy nawigacji TGSI umozliwiaj'lce poruszanie silt po placu 
i odnajdywanie istotnych jego element6w- malej architektury, mle]SC 
odpoczynku itp. 

W system nawigacji TGSI musz'l bye w1'lczone miejsca informacji - plany 
dotykowe, informacje w alfabecie BraiIIe' a. 
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13. Place zabaw 

Niniejsze wytyczne maj~ zastosowanie dla wszystkich plac6w zabaw -
w parkach, szkolach, przedszkolach, centrach handlowych, basenach, 
na osiedlach mieszkaniowych itp. 

Wytyczne nalezy stosowae dla nowo projektowanych plac6w zabaw, a 
takze podczas remontulprzebudowy/rozbudowy istniej~cych plac6w zabaw. 

NINIEJSZE WYTYCZNE NIE ODNOSZJ\ Su; DO KWESTII SEPARACJl PRZESTRZENI 

ZABA WY ZALEZNIE OD WIEKU OSOB KORZYSTAJJ\CYCH Z PLACU ZABAW. 

NIEMNIEJ ZALECA SU;, BY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ZWIJ\ZANYCH Z 

PLACAMI ZABAW BRAe POD UWAGF; ROZWIJ\ZANlA ZWIF;KSZAJJ\CE 

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKOW, W TYM WSPOMNlANY ROZDZlAL 

PRZESTRZENI ZABA WY W ZALEZNOSCI OD WIEKU UZYTKOWNIKOW. 

Na potrzeby standaryzacji, urz~dzenia instalowane na placach zabaw 
dzieli siy na dwie grupy: urz~dzenia dostypne z poziomu podloza placu zabaw 
(poziom zerowy) oraz urz~dzenia wysokie (wymagaj~ce wejscialwjechania). 

Dla urz~dzen dostypnych z poziomu zerowego okresla siy wym6g, by 
minimum po jednym z kaZdego rodzaju/typu urz~dzenia bylo dostypne dla os6b 
z niepelnosprawnosciami. 

W przypadku urz~dzen wysokich mlllimum 50%powinno bye 
dostypnych dla os6b z niepelnosprawnosciami. Warunek ten uznaje siy za 
spelniony r6wniez wtedy gdy w ramach jednego, rozbudowanego zestawu 
pol~czonych ramp, most6w wisz~cych, platform, rur, zjeZdzalni itd. polowa 
urz~dzen zestawu jest dostypna dla os6b z niepelnosprawnosciami. 

Projektuj~c wyposazenie placu zabaw warto wzi~e pod uwagy urz~dzenia 
umozliwiaj~ce wsp6ln~ zabawy rodzicalopiekuna i dziecka. Mog~ to bye np. 
szerokie slizgi zjezdzalni. Nalezy r6wniez parniytae, ze konstrukcja element6w 
wysokich musi uwzglydniae dodatkowe obci~zenia zwi~zane z uczestnictwem 
rodzicalopiekuna w zabawie dziecka z niepelnosprawnosci~. 

Nawierzchnia placu zabaw musi umozliwiae swobodny dojazd 
i manewrowanie osobom poruszaj~cym siy na w6zkach, dlatego do wszystkich 
urz~dzen przeznaczonych dla os6b z niepelnosprawnosciami nalezy 
doprowadzie sciezki 0 ulepszonej nawierzchni (niedozwolone jest stosowanie 
sciezek z material6w sypkich). 
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PONIEWAZ DZIECI ZWYKLE ZNAJDUJI\ TAKIE ZASTOSOWANIA URZI\DZEN 
NA PLACU ZABA W, KTORYCH PROJEKT ANT/PRODUCENT NIE PRZEWIDZIAL, 

TO OPTYMALNYM ROZWII\ZANIEM JEST WYKONANIE CALEJ POWIERZCHNI 

PLACU ZABA W Z MATERIALOW UMOZLlWIAJI\CYCH PORUSZANIE SIF; 

WOZKIEM. 

Wymagane wymiary przestrzeni do poruszania siy: 

• zaleeana szerokosc seiezek - 150 em; 

• dopuszeza siy wykonywanie seiezek 0 szerokosei 100 em, niemniej w 
takiej sytuaeji nalezy zaprojektowac poszerzone mlejSea manewrowe 
(150 em x 150 em) co maksimum 10 metr6w; 

• wolne od przeszk6d miejsee manewrowe (minimum 150 em x 150 em) 
przy urz'ldzeniaeh; 

• urz'ldzenia takie jak stoly, piaskowniee umieszezone na stolaeh itp. 
musz'l zapewniac minimum 60 em wysokosei, 80 em szerokosei i 45 em 
glybokosei wolnej przestrzeni pod blatem. Maksymalna wysokosc blatu 
nie powinna przekraezac 80 em; 

wolna od przeszk6d przestrzen 
gt~bokosei minimum 45 em 

80 crl1 

60 em 

Rysunek 13.1. Przestrzen umoiliwiajqca podjechanie osobom poruszajqcym sie: na w6zkach 

• maksymalne naehylenie podjazd6w i ramp - 5%; 

• szerokosc ramp, most6w i innyeh element6w l'lez'leyeh r6zne urz'ldzenia 
wysokie - minimum 90 em; 

• domki, platformy, wieze i inne elementy urz'ldzen wysokieh musz'l 
umozliwiac manewrowanie osobom poruszaj'leym siy na w6zkaeh -
minimalna przestrzen 150 em x 150 em. 
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W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NIE WSKAZUJE SlF; KONKRETNYCH URZJ\DZEN 

I ELEMENTOW WYPOSAZENIA PLACOW ZABA W. DECYZJA 0 RODZAJU 

INSTALOWANYCH URZJ\DZEN POWINNA Bye UZALEZNIONA OD CHARAKTERU 

PROJEKTOWANEGO PLACU ZABAW. W OFERCIE PRODUCENTOW 

WYPOSAZENIA PLACOW ZABA W MOZNA ZNALEze SZEROKJ\ GAMf; URZJ\DZEN 
DOSTf;PNYCH DLA OSOB Z NIEPELNOSPRA WNOSCIAMI. 
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14. Fontanny, pluskowiska, "splash pady", kurtyny 
wodne i inne elementy malej architektury 
wykorzystuj~ce wod~ 

Ponizsze zalecenia nie dotycz£! fontann, kt6re pelni£! roly dekoracyjn£! 
i w kt6rych nie przewiduje siy mozliwosci k£!pieli mieszkanc6w. 

Fontanny oraz inne omawiane w podpunkcie elementy malej architektury 
powinny umozliwiae nieograniczony dostyp do wody wszystkim uzytkownikom. 
Miejsca takie musz£! bye w pelni dostypne dla os6b poruszaj£!cych siy na 
w6zkach(brak schod6w i prog6w, ewentualne spadki terenu z nachyleniem 
maksymalnym 3%).Nawierzchnia musi zapewnIaC bezpieczenstwo 
uzytkownikom. W obrybie fontann nalezy przewidziee miejsca odpoczynku. 

Bardzo dobrym rozwi£!zaniem s£! tzw. "fontanny posadzkowe", kt6rych dysze 
umieszczone s£! pod nawierzchni£! chodnikaJplacu. Przy projektowaniu 
i wykonawstwie nalezy zwr6cie uwagy na pokrywy dyszlodplywy wody. 
Otwory w pokrywach nie mog£! powodowae zagrozenia dla uzytkownik6w 
poruszaj£!cych siy na w6zkach, 0 kulach lub z bial£! lask£! (maksymalna 
szerokose otwor6w nie powinna przekraczae 15 mm). Nie zaleca siy r6wniez 
stosowania krat pomostowych jako pokryw dla fontann posadzkowych. 

Rysunek 14.1. Fontanna - pluskowisko w Gdansku 
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15. Windy 

15.1 Kabina diwigu 
• szerokose wejscia do windy(swiatlo otworu) minimum 90 cm; 

• minimalna przestrzen manewrowa wewn'ltrz windy 
(pomiydzy poryczami) 100 cm x 120 cm (zalecana 150 cm x 150 cm); 

• na wszystkich scianach windy nalezy montowae porycze na wysokosci 
ok. 90 cm; 

• winda musi bye wyposazona w komunikat glosowy i wizualny 
potwierdzaj'lcy dojechanie na okreslone piytro; 

• winda musi bye wyposazona w czujniki ruchu zabezpieczaj'lce 
przed uderzeniem drzwiarni os6b wchodz'lcych i wychodz'lcych. 

• maksymalna tolerancja dla precyzji zatrzymania windy wynosi 10 mm. 
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15.2 Panel sterowania w kabinie 

Panel musi bye zaprojektowany w sposob przewidywalny i konsekwentny 
Gesli w budynku jest kilka dzwigow, to we wszystkich nalezy instalowae panele 
sterowaniajednakowe pod wzglydem ukladu przyciskow): 

• najnizej umieszczony przycisk na panelu nie moze bye na wysokosci 
rnniejszej niz 80 cm, zas najwyzej umieszczony przycisk nie moze bye 
wyzej niz 120 cm od poziomu podlogi kabiny; 

• panel sterowania powinien bye umieszczony na jednej ze scian bocznych 
windy (wzglydem wejscia)w odleglosci nie rnniejszej niz 50 cm 
od krawydzi sciany (naroznikow windy); 

• przyciski powinny miee kolorystyky odromiaj<lc<l siy wyraznie od panelu 
sterowanialscian kabiny (zapewnienie odpowiedniego pOZlOmu 
kontrastu); 

• przyciski musz<l bye oznaczone alfabetem Braille'a i miee wypukle 
numery piyter*; 

• przycisk parteru/kondygnacji zerowej musi bye dodatkowo wyrozniony 
sposrod pozostalych przyciskow; 

• przycisk wybrany musi bye podswietlony; 

• wybor piytra musi bye dodatkowo potwierdzony na wyswietlaczu 
umieszczonym bezposrednio przy panelu sterowania; 

• srednicalszerokose przyciskow nie powinna bye mniejsza niz 20 mm; 

• panel sterowania musi by6' wyposazony w przycisk alarmowy 
ze swietlnym potwierdzeniem nacisniycia. System alarmowy windy 
powinien umozliwiae bezposrednie pol<lczenie z obslug<l techniczn<l 
dzwigu. Z uwagi na osoby gluche (niekomunikuj<lce siy mow<l) winda 
powinna bye wyposazona w kamery umozliwiaj<lc<l pracownikom 
obslugi technicznej podgl<ld wnytrza kabiny (w celu wykluczenia 
nieuzasadnionego korzystania z systemu alarmowego). Najlepszymi 
i najbardziej uniwersalnym rozwi<lzaniem dla systemu alarmowego jest 
komunikacja wideoglosowa; 

• niedozwolone jest instalowanie w kabinach wind dotykowych paneli 
sterowania - poprzez dotykowe panele sterowania nalezy rozumiee 
wszelkie Ufz<ldzenia, w ktorych wybor dokonywany jest przez dotkniycie 
palcem (ekrany, wyswietlacze, szklane plytki itp.). 

* OZNACZENIA BRAILLE' A, A TAKZE CYFRY WYPUKLE NALEZY UMIESZCZAC 

OBOK PRZYCISKU, A NIE NA NIM SAMYM. DZIF;KI TEMU MOZNA UNIKNt\C 

PRZYPADKOWYCH NACISNIF;C. 
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oznaczenia wypukle 

.......................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 

•• •• •• 2 ~ .. ::.:.': .. ::. t min. 20 mm 

1 -:i} 
I I ' 

Pet) 

Rysunek 15.3. Panel sterowania w windzie 
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15.3 Strefa oczekiwania na wind~ 
• nalezy zapewnic wystarczaj,!c,! przestrzen manewrow'! przed drzwiami 

windy (zgodnie z Rozporz,!dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny 
odpowiadac budynki i ich usytuowanie odleglosc pomiydzy zamkniytymi 
drzwiami przystankowymi windy a przeciwlegl,! scian,! lub inn,! 
przegrod,! powinna wynosic co najrnniej 1,6 m); 

• przed drzwiami windy nalezy umiescic urz,!dzenia informuj,!ce wizualnie 
i glosowo 0 przyjezdzie i kierunku jazdy windy; 

• przed drzwiami windy (powyzej przycisk6w przywolywania) nalezy 
umiescic oznaczenie piytra w postaci cyfry wysokosci minimum 5 cm 
kontrastuj,!cej z kolorem sciany oraz oznaczenie w alfabecie Braille'a; 

• obrys drzwi windy zaleca siy oznaczyc kolorem kontrastowym wzglydem 
koloru sciany/drzwi windy (optymalnie kolorem Mltym); 

• przyciski wzywaj,!ce windy nalezy umiescic na wysokosci pomiydzy 80 
cm a 120 cm, konsekwentnie z tej samej strony wejscia do windy 
(zalecanajest strona prawa); 

• panel sterowania powinien odr6zniac siy kolorystycznie od sciany 
(mozna stosowac np. MIte obramowanie panelu); 

• przyciski panelu nalezy oznaczyc 
wypuklymi (niedozwolone jest 
przywolywania windy); 

pismem Braille'a i oznaczeniami 
stosowanie dotykowych paneli 

• w przypadku wl,!czania windy w system kierowania ruchem TGSI nalezy 
doprowadzic pas plytek kierunkowych do panelu przywolywania windy. 
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16. Miejsca parkingowe dla os6b z 
niepelnosprawnosciami 

ObowiClZuj,!ce w Polsce przepisy dotycz'!ce miejsc postojowych dla os6b 
z niepelnosprawnosciami okreslaj,! mini maIne wymagania dla sytuowania, 
wymiar6w i liczby miejsc postojowych. 

Projektuj,!c parkingi nalezy wzi,!e pod uwagt( nastt(puj,!ce elementy: 

• miejsca parkingowe dla os6b z niepelnosprawnosciami nalezy 
lokalizowae w mozliwie najrnniejszej odleglosci od wejse do obiekt6w, 
dla kt6rych projektowany jest parking, przy czym nie nalezy umieszczae 
miejsc postojowych bezposrednio przed wejsciem do budynku; 

• miejsca parkingowe dla os6b z niepelnosprawnosciarni musz'! bye 
oznaczone znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z obowi,!zuj,!cymi 
przeplsaml; 

• zaleca sit(, by miejsca parkingowe mialy dlugose 7 metr6w z uwagl 
na osoby korzystaj,!ce z samochod6w wyposazonych w tylne 
rampy/podnosniki; 

• nalezy zapewnie bezpieczny i pozbawiony prog6w dojazd do ci,!gu 
pieszego z miejsca parkingowego bez koniecznosci jechania po jezdni; 

• nawierzchnia miejsc parkingowych musi bye r6wna i utwardzona; 

• wszystkie kondygnacje parking6w wielopoziomowych musz'! bye 
obslugiwane przez dzwig osobowy. 
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17. Budynki i pomieszczenia 

Przestrzen dojscia do budynku oraz przestrzen wewn'ltrz budynku musz'l 
bye tak zaprojektowane i wykonane w taki spos6b, aby zapewnialy mozliwose 
samodzielnego dotarcia i poruszania siy po budynku ka:zdej osobie, bez wzglydu 
na posiadane przez ni'l ograniczenia. Przestrzen przed budynkiem, windy, 
miejsca parkingowe/garaze musz'l odpowiadae wymaganiom okreslonym 
w rurueJszym opracowanm. 

ZALECA SIF; BY KAZDY BUDYNEK MAJt\CY 2 LUB WIF;CEJ KONDYGNACJI BYL 

WYPOSAZONY W DZWIG OSOBOWY OGOLNODOSTF;PNY DLA WSZYSTKICH 

UZYTKOWNIKOW OBlEKTU. 

OPISANE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE WYMAGANIA DOTYCZt\ ROWNIEZ 
BUDYNKOW ZABYTKOWYCH. JEZELI Z UWAGI NA WARTOSC TKANKI ZABYTKU 

SPELNIENIE NIEKTORYCH WYMAGAN JEST OGRANICZONE, NALEZY 

ZASTOSOWAC ROZWlt\ZANIA UDOSTF;PNIAJt\CE (PLATFORMY 

PODNOSNIKOWE, ZEWNF;TRZNE DZWIGI OSOBOWE, SKLADANE RAMPY ITP.). 

WSZELKIE ROZWIAZANIA UDOSTF;PNIAJt\CE NALEZY OPRACOWAC W DRODZE 

KONSULTACJl ZE SPECJALISTAMI Z ZAKRESU DOSTF;PNOSCII WLASCIWYM 
KONSERWATOREM ZABYTKOW. 

UWAGA - STOSOWANlE ODDZIELNYCH WEJSC DLA OSOB Z 

NIEPELNOSPRA WNOSCIAMI JEST DZIALANIEM DYSKRYMINUJt\CYM. 
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17.1 Strefa wejsciowa 
Dojscie do budynku 

• dojscie do budynku musi bye wolne od przeszk6d - prog6w, podjazd6w, 
schod6w itp. , optymalnie powinno znajdowae siy na jednym poziomie . . . 
z Cl£!glem pleszym; 

• budynek musi bye wyraznie oznakowany; 

• obszar dojscia do budynku musi bye dobrze oswietlony - min 30 luks6w. 

Wejscie do budynku 
• wejscie musi bye wyraznie widoczne na tle elewacji (nalezy zapewnie 

r6Znicy kolorystyczn£!- kontrast barwny pomiydzy kolorem elewacji 
i kolorem wejscia/drzwi); 

• wejscie musi bye dobrze oswietlone (>80 luks6w); 

• wejscie do budynku musi bye pozbawione prog6w i podjazd6w; 

• stosowanie podjazd6w w wejsciu jest dopuszczalne 
o ile do budynkulpomieszczenia prowadz£! drzwi otwierane 
automatycznie lub drzwi pozostaj£! stale otwarte (np. drzwi sldepu w 
godzinachjego pracy), nachylenie podjazdu nie moze przekraczae 6%); 

• wycieraczki przed i za wejsciem do budynku musz£! bye ukladane tak, by 
ich powierzchnia byla na jednym poziomie z chodnikiem/posadzk£!; 

• stosowanie wycieraczek ukladanych na posadzce jest dopuszczalne, 
o ile wycieraczka wyposaZona jest w po chyle krawydzie umozliwiaj£!ce 
wjazd kolem, a jej wysokose nie przekracza 10 mm; 

• wielkose oczek wycieraczki powinna zabezpieczae przed utkniyciem 
kola w6zka lub laski osoby niewidomej - srednica oczek okr£!glych 
wynosi maksymalnie 40 mm, wymiary oczek krat stalowych 
maksymalnie 15 mm x 100 mm; 

• przed drzwiami rozwieranymi musi bye zapewniona wystarczaj£!ca, 
pozbawiona nachylen przestrzen manewrowa dla os6b poruszaj£!cych siy 
na w6zkach - 150 cm x 150 cm od strony otwarcia skrzydla drzwi 
i 120 cm x 120 cm od drugiej strony. 
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Rysunek 17.2. Spos6b montaiu wycieraczek 
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17.2 Drzwi wejsciowe i wewntttrzne 
• w wejsciach do budynk6w uzytecznosci publicznej optymalnym 

rOZWlqZamem Sq drzwi rozsuwane lub rozwlerane, otwierane 
automatycznie; 

• nie zaleca siy stosowania drzwi obrotowych (zgodnie z Rozporzqdzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w 
technicznych, jakim powinny odpowiadae budynki i ich usytuowanie obok 
drzwi obrotowych nalezy zapewnie wejscie do budynku poprzez drzwi 
rozsuwane bqdz rozwierane); 

• duze i ciyzkie drzwi skrzydlowe, kt6rych otwarcie wymaga duzego 
wysilku fizycznego, nalezy wyposazye w silowniki wspomagaJqce 
otwieranie; 

• szerokose swiatla drzwi nie moze bye rnniejsza niz 90 cm; 

• drzwi szklane mUSZq bye oznaczone kontrastowym pasem (optymalnie 
zoltym) 0 szerokosci minimum 15 cm na wysokosci okolo 160 cm; 

• wszystkie drzwi nalezy wyposazye w klamki/uchwyty niewymagajqce 
sciskania bqdz przekrycania i umozliwiajqce obslugy jednq rykq. 
Niedozwolone jest stosowanie galek, klamkokul itp. rozwiqzan. 

• klamky/uchwyt nalezy umiescie na wysokosci 80-120 cm; 

• dolnq CZySC drzwi nalezy zabezpieczye materialem odpomym 
na uszkodzenia mechaniczne(np. blachq); 

• w budynkach uzytecznosci publicznej naleZy czytelnie oznakowae 
wszystkie pomieszczenia - oznaczenia nalezy umieszczae konsekwentnie 
w tym samym miejscu w obrybie calego budynku. Oznaczenia po winny 
bye wypukle. Dodatkowo na wysokosci klamki z prawej strony drzwi 
nalezy umiescie oznaczenia w alfabecie Braille'a. 
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17.3 Domofony 
Jesli przed wejseiern do budynku zainstalowany jest dornofon, rnUSl on 

spelniae nastypujC!ee wyrnagania: 
• panel rnusi bye zamontowany na wysokosei nie wiykszej niz 120 em, 

przyezyrn jesli panel dornofonu rna bye poehylony, rnaksyrnalna 
wysokose rnontazu wynosi 100 em; 

• potwierdzenie dzwiykowe i wizualne wybranego przyeisku; 

• swietlne i dzwiykowe potwierdzenie otwierania zamka; 

• zaleea siy, by przyeiski wyraznie odr6znialy siy kolorystyeznie 
(kontrastowo) od panelu, na kt6ryrn sc! umieszezone; 

• niedozwolone sc! panele dotykowe lub z tzw. klawiaturc! optyeznCl; 

• dobrC! praktykCl jest umieszezanie informaeji w alfabeeie Braille'a przy 
lub na przyeiskaeh. 
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Rysunek 17.5. Panel domofonu 1 
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Rysunek 17.6 Panel domofonu 2 
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17.4 Komunikacja pionowa w budynku 
Schody, windy, pochylnie i rampy muszq odpowiadac wymaganiom 

opisanym w odpowiednich sekcjach niniejszego opracowania. 

Platformy pionowe i schodowe 
Zaleca siy stosowanie platform w miejscach, w kt6rych zastosowanie windy 

jest niemozliwe lub nie spelnia warunk6w racjonalnego usprawnienia. Platformy 
jako urzqdzenia dedykowane osobom z niepelnosprawnosciami odpowiadajq 
standardom dostypnosci. 

Nalezy zapewnic wystarczajqcq przestrzen manewroWq w miejscach, 
gdzie platforma rozpoczyna i konczy bieg (150 cm x 150 cm). 

Nie zaleca siy stosowania tzw. krzeselek schodowych i schodolaz6w 
jako urzqdzen zwiykszajqcych dostypnosc architektonicznq budynk6w. 
Urzqdzenia te nie pozwalajq na samodzielne korzystanie osobie poruszajqcej siy 
na w6zku 
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17.5 Komunikacja pozioma wewn~trz budynku 

Nalezy zapewnie pozbawione przeszk6d poziomych i pionowych Clqgl 
komunikacyjne w budynkach. 

• zalecana szerokose ciqg6w komunikacyjnych to minimum 150 cm; 

• dopuszczalne Sq miejscowe zwyzenia szerokosci ciqg6w komunikacyjnych 
do 90 cm, przy czym nalezy zapewnie miejsca umozliwiaj,!ce swobodne 
manewrowanie/wymijanie co nie wiycej niz 10 metr6w; 

• nalezy zapewnie wystarczajqcq przestrzen manewroWq przed drzwiami 
do pomieszczen w budynku; 

• powierzchnia pod16g powinna bye r6wna, antyposlizgowa, niepowodujqca 
odbicia swiatla i jednolita kolorystycznie; nie dotyczy to element6w 
TGSIA

; 

• dywany i wykladziny dywanowe mUSZq bye trwale przymocowane 
do podloza; 

• nalezy zapewnie odpowiedni,! rozrucy koloru (kontrast) pomiydzy 
podlogami 1 sClanami, sClanami i drzwiami, sClanami i poryczami 
oraz scianami i elementami informacyjnymi. Dobrq praktykq jest r6wniez 
zachowanie odpowiedniego kontrastu pomiydzy podlogq, sClanami 
i wyposazeniem. Wedlug standardu brytyj skiego poziom kontrastu 
(r6znica wartosci LRV) powinien wynosie minimum 30 punkt6w 
pomiydzy powierzchniami. Wartose LRV jest podawana na pr6bnikach 
kolor6w niekt6rych producent6w farb. W Intemecie dostypnych jest wiele 
narzydzi wspomagajqcych projektant6w przy okreslaniu stopnia odbicia 
swiatla kolor6w; 

• dobrq praktykq jest takie projektowanie ciqg6w komunikacyjnych, 
by przecinaly siy one pod kqtem prostym. 

97 



:li: 
.. 

:m
: 

:H:. 
.:: 

.... 
!!\. 

" 
: ;f~~: 

':: i ~ :. 
.. 

: 
, . 

.. 

;:!. 
'i;_ 

:::l 
-"

 
l::. 

C
 

>
 

"
0

 
:::l 
.0

 

i!:. 
t:! 
.., 

*:;:: 
ro

' 
C

 

== 
Q

) 

== 
ii-

>
 

c 
E

 
.:;;: 

u 
u co 
-" 

0
0

 
0 

C
 

0"1 

I.() 
:::l 

~
 

E
 

0 
-" 
tl.O

 
.. 

ro
' 

U
 

;j]L 
r-..: 
r-..: 
..... 
-" 
Q

) 
C

 
:::l 
V

I 
>

 
cr:: 



1
2

0
c
_

m
_

 
,. 

I 
~
 

120cm
 

~
 

. 
. 

' 
-

, 

120 em
 

• 

D
 

D
 

D
 

120cm
 

. -o o o o o 

en 
en 



"~
 

C
 

<11 
"N

 

'" VI 0 C
. 

>
 3: 3: 

'0 
+

-' 
C

 
<11 
E

 
~
 

<11 

C
 

'" "u 'V
I 

bO 
'0 
=0 0 c

. 

E
 

'" C N
 

>
 

N
 

U
 

N
 

0 
V

I 

'" 
0 

1
i 

..... 
>

 
N

 
"
0

 
Q

J' 

"E
 

0 c. 
>

 
+

-' 
V

I 

~
 

+
-' 

C
 

0 
~
 

<11 
"c 
"
0

 
<11 
"3 0 c. 
"
0

 
0 en 
r-: ...... 
~
 

<11 
C

 
=> 
V

I 
>

 
cr:: 



17.6 Pomieszczenia i pokoje - wymagania og6lnoprzestrzenne 
i elementy wyposazenia przestrzeni 

Pomieszczenia w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy projektowae 
tak, by byly dostypne dla os6b poruszajllcych siy na w6zkach. W pomieszczeniach 
nalezy zapewmc wystarczajllcll przestrzen manewrowll. Podlogi 
w pomieszczeniach muszll bye r6wne, twarde i pozbawione prog6w. Ponadto 
nalezy miee na uwadze nastypujllce wymagarua: 

• w pokojach, w kt6rych znajduje siy 16zko, nalezy przewidziee 
wystarczajllcll przestrzen do przesiadania siy z w6zka - minimum 140 cm 
x 140 cm, z lewej lub prawej strony 16zka; 

• recepcje, kontuary, okienka obslugi klienta muszll umozliwiae obslugy 
os6b poruszajllcych siy na w6zkach (wysokose blatu 70 - 80 cm, miejsce 
na podjechanie w6zkiem minimum 75 cm szerokosci i 30 cm glybokosci); 

,..---------------, . ......... . 

70-80 em 

..... -----_ .... .. . ............ . 

~ ~ : 
30 em 

Rysunek 17.10. Przestrzen manewrowa przy biurkach/kontuarach 
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• recepcje, kontuary, okienka obslugi klienta, sale wykladowe, sale 
koncertowe itp. nalezy wyposazae w pytle indukcyjne. Miejsca 
wyposazone w pytle nalezy odpowiednio oznaczye; 

Pomleszczenle wyposatone 
w p,tl4p Indukcyjn'l 

Rysunek 17.11. Oznaczenie p~tli indukcyjnej 

• punkty obslugi klienta powinny dysponowae mozliwosci'l obslugi 
w jyzyku migowym. Dopuszczalne jest stosowanie dumacza online3

. 

Informacja 0 tlumaczemu powinna bye uwidoczmona za pomoc'l 
standardowego piktogramu; 

Rysunek 17.12. Oznaczenie j~zyka migowego 

• sciany, przepierzenia i inne elementy wykonane ze szkla nalezy oznaczye 
kontrastowym (optymalme Z6hym) pasem 0 szerokosci ok.15 cm 
na wysokosci ok. 160 cm; 

• pomieszczenia musz'l bye r6wnomiernie oswietlone; 

• nie nalezy umieszczae zr6del swiada za plecami os6b pracuj'lcych 
w recepcjach/punktach obslugi klienta; 

e mechanizmy otwierania oben musz'l bye umteszczone na wysoko~ci 
nie wiykszej niz 120 cm. 

AUTOMATY KOLEJKOWE S1\ URZ1\DZENlAMI NlEDOSTF;PNYMI DLA OSOB 

NIEWIDOMYCH. W PRZYPADKU KORZYSTANIA ZAUTOMATU KOLEJKOWEGO 
NALEZY UMlESCIC GO W BEZPOSREDNIM OTOCZENIU 

RECEPCJl/PORTIERNlipUNKTU INFORMACJI TAK, BY PERSONEL MOGL POMOC 

OSOBlE NlEWlDOMEJ W POBRANlU NUMERKA. SYSTEM WYWOLYWANlA 

NUMERKOW MUSl BYC WIZUALNY I GLOSOWY. 

3 Np. www.wideotlumacz.pl 
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17.7 Toalety, lazienki i inne pomieszczenia sanitarne 

Na kaZdej kondygnacji budynku uzytecznosci publicznej powinna 
znajdowae siC( przynajmniej jedna toaleta dostC(pna dla os6b poruszajetcych siC( na 
w6zkach. 

Zaleca siC(, by przynajrnmeJ jedna toaleta byla oddzielnym 
pomieszczeniem przeznaczonym do korzystania przez osoby obojga plci, nawet 
jdli w toaletach zbiorowych przewidziano dostC(pne kabiny i umywalki. 
Indywidualne toalety mog,! bye uzytkowane przez osoby 
z niepelnosprawnosciami korzystajetce z pomocy asystentalasystentki. 

Nalezy zwracae szczeg6ln'! uwagC( na jakose montazu uchwyt6w, bowiem 
przenosz'! one bardzo duze obcictZenia. Przy planowaniu montazu uchwyt6w na 
scianach wykonanych w technologii suchej zabudowy lub innych scianach 
lekkich nalezy przewiedziee dodatkowe wzmocnienia. 

Minimalne wymagania dla pomieszczen sanitamych: 

• do toalety prowadzie powinno dostC(pne wejscie (patrz rysunek 17.10); 

• oswietlenie pomieszczenia sanitamego uruchamiane jest automatycznie, 
a spos6b montazu czujnika ruchu uwzglC(dnia dzieci, osoby niskiego 
wzrostu i poruszajetce siC( na w6zkach; 

• powierzchnia manewrowa przed muszlet toaletowet powinna miee wymiary 
przynajrnniej 150 cm x 150 cm; 

• po lewej i po prawej stronie muszli toaletowej nalezy umiescie uchwyty, 
w tym przynajrnniej jeden skladany; 

• powierzchnia do przesiadania siC( obok muszli toaletowej po lewej 
lub prawej stronie powinna miee wymiary przynajrnniej 80 cm x 70 cm; 

• wysokose muszli toaletowej miescie siC( powinna w przedziale miC(dzy 
46 cm- 52 cm; 

• przycisk splukiwania pOWlmen bye umleszczony na wysokosci 
nie wiC(kszej niz 120 cm; 

• minimum jeden pisuar w toalecie zbiorowej nalezy wyposaZye w boczne 
uchwyty; 

• przestrzen wjazdu pod umywalkC( pOWlnna wynosie mInImum 75 cm 
szerokosci i 30 cm glC(bokosci; 

• lustro nad umywalket powinno bye pochylone tak, by osoba poruszaj,!ca 
siC( na w6zku r6wniez mogla z niego korzystae; 

• baterie kranowe, pojernniki z mydlem, pojernniki z rycznikami 
papierowymi, suszarki powinny bye w zasiC(gu retk os6b poruszaj,!cych siC( 
w6zkach. Urzetdzenia te muszet umozliwiae obslugC( jedn,! rC(k,! bez 
potrzeby sciskania i skrC(cania ich element6w. Optymalnie baterie 
i pojernniki na mydlo Set uruchamiane fotokom6rk,!; 
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• natrysk powinien bye pozbawiony prog6w, a jego powierzehnia powinna 
wynosie przynajrnniej 120 em x 120 em. 

70 em 

........... .......... .. .... .. ......... .......... ...... , 

aOem 

E 
u 
a 
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en .:.: 
co E 
E u 

a 
co 

uehwyt 
skladany 

I 
150 em 

............. I--'-----------;.--...L--, 

80 em 

Rysunek 17.13. Przestrzen manewrowa oraz zalecane wymiary dla wyposaienia toalet 
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17.8 Oznaczenia i informacja 
Bardzo waZnym elementem systemu nawigacji w budynkach jest widoczna 

i czytelna informacj a. 

W elementachlsystemach informacji zaleca siy stosowanie czcionek 
bezszeryfowych. Optymalnym rozwi<,!zaniem S<,! czame czcionki na bialym tie. 
Dobra praktyk<,! jest r6wniez stosowanie element6w informacyjnych 
o podwyzszonym kontrascie, tj. MIte napisy na czarnym tIe. Dla okreslenia 
wielkosci czcionek mozna posluzye siy ponizszym wykresem. 

10 

9 

6 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

2 3 4 5 6 7 6 9 10 
odIegIoSt czytania W metrach 

Rysunek 17.17. Okreslanie wielkoSci napis6w
4 

System informacji musi skladae siy z informacji prezentowanych alfabetem 
lacinskim, alfabetem Braille' a i w jyzyku migowym. Dobr<,! praktyk<,! 
jestuzupelnienie systemu informacji 0 elementy dotykowe (wypulde plany 
pomieszczen, budynk6w i obiekt6w). 

Do systemu informacji nalezy r6wniez wl<'!czye strony intemetow<,! 
instytucji. Strony www musz<'! bye zgodne ze standardem WCAG 2.0 na poziomie 
AA. Dodatkowo nalezy zapewnie tlumaczenie na jyzyk rnigowy przynajrnniej 
najwazniejszych informacji 0 instytucji i jej dzialalnosci umieszczonych w stronie 
www. 

4Publikacja ONZ Accessibility (or the Disabled - A Desigll Mallual (or a Barrier Free 
Ellvirollmellt[ dostyp: 10.10.2016] 
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17.9 Pozostale instalacje i elementy wyposazenia przestrzeni 
Systemy alarm owe i przywolawcze 

Systemy alarmowe informuj,!ce 0 koniecznosci opuszczenia 
budynkulobiektu musz'! bye wyposazone w system powiadamiania dzwiykowego 
i wizualnego. Lampy ostrzegawcze uruchamiane wraz z systemem akustycznym 
nalezy umieszczae w miejscach widocznych. 

W toaletach dla os6b z niepelnosprawnosciami nalezy instalowae systemy 
przywolawcze. 

Gniazda, kontakty i inne mecbanizmy kontrolne 
Zaleca siy instalowanie kontrastowych wzglydem koloru sci an gniazd, 

kontakt6w i innych element6w kontrolnych w budynku. 

Odpowiedni kontrast kolorystyczny mozna okreslie na podstawie 
wskaZnik6w LRV. 

109 



18. Hale sportowe, widowiskowe, stadiony itp. 

Obiekty tego typu musz<! bye w pelni dostypne. Otoczenie obiektu oraz jego 
wnytrze musz<! spelniae wymagania opisane w sekcjach powyzej. 

Ponadto obiekty takie musz<! spelniae nastypuj<!ce wymagania: 

• miejsca dla os6b poruszaj<!cych siy na w6zkach nalezy projektowae 
w kazdej czysci (sektorze/kondygnacji) widowni/trybuny, w taki spos6b 
by umozliwie np. rodzinie, w kt6rej jedna osoba porusza siy na w6zku, 
wsp6lnie ogl<!danie wydarzen; 

• toalety dla os6b z niepelnosprawnosciami nalezy projektowae na kazdej 
kondygnacji; 

• szatnie i prysznice powinny umozliwiae korzystanie osobom 
poruszaj<!cym siy na w6zkach (odpowiednie wymiary, brak prog6w itd.); 

• nalezy projektowae systemy nawigacji TGSI umozliwiaj<!ce samodzielne 
korzystanie z obiekt6w osobom niewidomymi slabowidz<!cym. Systemy 
nawigacji powinny obejmowae otoczenie obiektu wraz z systemem 
komunikacji miejskiej. Dobr<! praktyk<! jest udostypnianie dotykowych 
plan6w obiekt6w i wl<!czanie ich do systemu nawigacji; 

• sale koncertowe, kinowe, wykladowe itp. nalezy wyposazae w pytle 
indukcyjne. 
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19. Zoo 

Otoczenie i przestrzen ogrodu zoologicznego musi spelniac wymagania 
opisane w sekcjach powyzej. Opr6cz dostypnosci architektonicznej nalezy 
zapewnic dostypnosc informacyjnll poprzez wykorzystanie nast«pujllcych technik: 

Osoby niewidome i slabowidzqce 

• audiodeskrypcja; 

• audioprzewodniki; 

• elementy dotykowe; 

• informacje w alfabecie Braille' a; 

• systemy nawigacji z element6w TGSI. 

Osoby poruszajqce si~ na wozkach 

• wyposazenie ekspozycji (sprzyt wystawienniczy) dostosowany do potrzeb 
os6b poruszajllcych siy na w6zkach np. gabloty umozliwiajllce 
podjechanie w6zkiem. 

Osoby gluche 

• wideoprzewodniki z jyzykiem migowym; 

• informacje w j«zyku migowym (wyswietlane na ekranach); 

• tlumaczenia na jyzyk migowy (dostypne na stronie www). 

Osoby slaboslyszqce 

• systemy wspomagajllce slyszenie - p«tle indukcyjne, systemy FM; 

• napisy w filmach i innych utworach audiowizualnych. 

Osoby z niepelnosprawnosciq intelektualnq 

• teksty latwe w czytaniu. 
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20. Baseny miejskie 

Otoczenie i przestrzen miejskich plywalni musi spelniae wymagania 
opisane w sekcjach powyzej. Ponadto nalezy spelnie nastypuj,!ce wymagania: 

• przebieralnie i prysznice - nalezy zapewnie minimum jedn,! przebieralniy 
wyposazon'! w prysznic umozliwiaj,!c,! skorzystanie osobom 
poruszaj,!cym siy na w6zkach. Nalezy zapewnie wystarczaj,!c,! ilose 
miejsca manewrowego w przebieralni i jej otoczeniu; 

• nalezy zapewnie mozliwose wejscia do basenu schodami wyposazonymi 
w porycze lub poprzez pochylniy wyposazon'! w porycze (wymagania 
dla pochylni opisano w rozdziale Pochylnie i rarnpy).Pochylnie musz'! 
umozliwiae wejscie do basenu na glybokose 60-80 cm i bye zakonczone 
poziomym fragmentem dna basenu. Stosowanie element6w TGSI 
przed i za schodarni i pochylniarni prowadz'!cymi do basenu nie jest 
wymagane; 

• nalezy wyposazye plywalniy w dzwig umozliwiaj,!cy wejscie i wyjscie 
z basenu osobom na w6zkach i osobom z trudnosciami w poruszaniu siy; 

• plywalnie musz'! bye wyposazone w minimum 1 w6zek basenowy; 

• pracownicy plywalni musz'! bye przeszkoleni w zakresie pomocy osobom 
z niepelnosprawnosciarni w zakresie korzystania z plywalni 
i jej wyposa:zenia 

ZALECA SI~ BY DZWIG UMOZLlWIAJt\CY OSOBOM 

Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI WEJSCIE I WYJSCIE Z BASENU MOGL Bye 

OBSLUGIWANY OSOBISCIE BEZ POMOCY OSOB TRZECICH. 
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21. Srodki transportu publicznego 

Wymagania dotycz'! tylko czysci przeznaczonej dla pasazerow: 
• pojazd mozna ustawie w ten sposob, by wejscie bylo na wysokosci 

peronulprzystanku. Jezeli takie ustawienie nie jest mozliwe, pojazd musi 
bye wyposazony w ruchom,! rampy 0 dlugosci przynajrnniej 150 cm 
i szerokosci 100 cm. Wymog ten nie dotyczy tramwajow starego typu; 

• przynajrnniej jedno wejscie musi miee szerokose 150 cm; 

• tramwaje po winny miee szerokose 2400; 

• tramwaje nie powinny posiadae cofniytych przednich lub tylnych drzwi; 

• kasowniki i inne urz,!dzenia samoobslugowe musz<! bye dostypne dla osob 
z niepelnosprawnosciami -dostypne urz,!dzenie oznacza w tym wypadku, 
ze osoby slabowidz,!ce S,! w stanie obsluzye je samodzielnie. Dla kazdego 
rodzaju urz,!dzenia nalezy przeprowadzie testy sprawdzaj,!ce dostypnose. 
Urz<!dzenia nalezy umieszczae na wysokosci nieprzekraczaj<!cej 140 cm 
(najwyzszy przycisk)by mogly je obsluzye osoby na wozkach i niskiego 
wzrostu; 

• elementy konstrukcyjne pojazdu musz'! bye umieszczone na takiej 
wysokosci, by osoby z niepelnosprawnosci,! wzroku nie byly narazone 
na uderzanie w nie glow'!. Bezpieczna wysokose wynosi 230 cm, 
ale w sytuacji w ktorej spelnienie tego warunku jest niemozliwe, elementy 
konstrukcyjne nalezy umieszczae na wysokosci co najrnniej 190 cm 
od poziomu podlogi pojazdu; 

• w pojezdzie znajdowae siy powinno mleJsce wyznaczone dla osoby 
poruszaj,!cej siy na wozku. Przestrzen manewrowa wyznaczonego 
w pojddzie miejsca powinna miee minimalne wymiary90 cm x 120 cm. 
Powinna bye ona zlokalizowana mozliwie blisko wejscia do pojazdu tak, 
by unikn,!e zbydnego manewrowania wsrod pasazerow; 

• komunikaty 0 przystankach i trasie przekazywane musz<! bye w formie 
wizualnej (napisy na wyswietlaczu) i dzwiykowej (komunikaty glosowe). 
Komunikat wewn<!trz pojazdu obejmuje informacjy 0 przystanku 
do ktorego zbliza siy pojazd, 0 przystanku, na ktorym siy zatrzymal oraz 
o nastypnym przystanku. Dodatkowo nalezy do informacji wl'!czye 
komunikaty porz'!dkowe (ostatnia stacja, koniec jechania itp.); 

• komunikat zewnytrzny (na przystanku) musi obejmowae glosow<! 
informacjy 0 numerze linii, kierunku i czasie odjazdu; 

• zaleca siy stosowanie specjalnych systemow informacji dedykowanych 
osobom niewidomym i slabowidz'!cym (np. system informacji zewnytrznej 
uruchamianej pilotem stosowany przez MPK w Lodzi); 

• zalogy pojazdu nalezy przeszkolie w zakresie obslugi pasazera 
z niepelnosprawnosci,!. 
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URZJ\DZENIA Z EKRANAMI DOTYKOWYMI sJ\ NIEDOST~PNE DLA OSOB 

NIEWIDOMYCH. 

115 



22. Tymezasowa organizaeja ruehu 

Istotnym elementem bezpieczenstwa pieszych jest orgamzacJa ruchu 
tymczasowego na czas remont6w: 

Nalezy wytyczac tymczasowe ci~gi piesze tak, by osoby poruszaj~ce siy 
na w6zkach mogly z nich korzystac - minimalna szerokosc tymczasowego ci~gu 
pieszego musi wynosic 90 cm. W tymczasowym ci~gu pieszym nalezy r6wniez 
zapewnic miejsca umozliwiaj~ce wymijanie 0 szerokosci 150 cm nie wiycej niz 
co 20 metr6w. Tymczasowe ci~gi piesze nalezy wyznaczac tak, by byly 
pozbawione przeszk6d poziomych i pionowych (moze to oznaczac koniecznosc 
budowy tymczasowych ramp i pochylni). 

NACHYLENIE TYMCZASOWYCH RAMP I POCHYLNI NIE MOZE 

PRZEKRACZAC 6%. 

Uwzglydniaj~c osoby niewidome i slabowidz~ce nalezy wyznaczac tymczasowe 
ci~gi piesze przy pomocy zapor drogowych dwu lub trzylistwowych (U-20c lub U-20d). 

NIEDOZWOLONE JEST WYZNACZANIE TYMCZASOWYCH CL,\GOW PIESZYCH 

PRZY POMOCY TASM OSTRZEGAWCZYCH. 

Pomosty i kladki tymczasowe nalezy wyposazyc w balustrady oznaczone kolorem 
bialym i czerwonym 
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maks. 5mm 
~. 

Rysunek 22.1. Elementy tymczasowej organizacji ruchu pieszych musz<i umoiliwiac poruszanie siE: osobom na w6zkach . 
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23. Cmentarze 

Zaleca siy taki spos6b organizacji sciezek i alejek by osoby poruszajqce siy 
na w6zkach mogly poruszae siy po cmentarzu samodzielnie: 

• zaleca siy by gl6wne alejki mialy nawierzchniy utwardzonq ulepszonq 
a pozostale sciezki i alejki mialy nawierzchniy utwardzonq; 

• nosnosc alejek powinna bye dostosowana do wagl pojazd6w 
poruszajqcych siy po cmentarzach; 

• w obrybie cmentarza powinna znajdowae Sly mInImUm jedna toaleta 
dla os6b z niepelno sprawnosciami. 
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24. Strony internetowe 

Strony intemetowe musz'l bye zgodne ze standardem WCAG 2.0 na 
poziomie okreslonym w Rozporz'ldzeniu Rady Ministr6w z dnia 12 kwietnia 2012 
r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagail 
dla rejestr6w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagail dla system6w teleinformatycznych. 

PODCZAS BUDOWY NOWYCH SERWISOW INTERNETOWYCH NALEZY ZAPEWNIC 

PRZEPROWADZENIE AUDYTU (BADANIA ZGODNOSCI ZE STANDARDEM WCAG 

2.0) BUDOWANEJ STRONY PRZEZ PODMIOT NIEZWI~ZANY Z WYKONA WC~ 
STRONY. 

25. Szkolenie personelu 

Wszyscy pracownicy instytucji obsluguj'lcych mieszkailc6w 
regularnie brae udzial W szkoleniach z zakresu obslugi 
niepelnosprawnosciami. 

26. Wydarzenia - festiwale, wystawy, koncerty itp. 

powmru 
os6b z 

Wydarzenia organizowane W Lodzi powinny uwzglydniae potrzeby os6b 
z niepelnosprawnosciami: 

• miejsce wydarzenia musi bye dostypne architektonicznie. lezeli 
wydarzenie organizowane jest na tzw. terenach zielonych (parki, blonia) 
mozna wykorzystae specjalne maty z tworzyw sztucznych do utworzenia 
tymczasowych sciezek dla os6b poruszaj'lcych siy na w6zkach; 

• informacja 0 wydarzeniu powinna bye dostypna w r6znorodnych 
formatach - tradycyjnym papierowym, papierowym z pismem wypuklym, 
w postaci film6w w jyzyku migowym, w postaci elektronicznej (strony 
WWW, dostypne dokumenty PDF, MS Word); 

• jezeli udzial w wydarzeniu wymaga zgloszenia, nalezy przewidziee 
mozliwose zglaszania w formie tradycyjnej i elektronicznej - email, 
telefon, SMS, formularze online. W procesie rekrutacji warto uwzglydnie 
pytania 0 specjalne potrzeby uczestnik6w (pomoc asystent6w, tlumacz 
jyzyka migowego, pytla indukcyjna itp.); 

• podczas wydarzenia nalezy zapewnie mozliwose skorzystania z pomocy 
przeszkolonych asystent6w os6b z niepelnosprawnosciami; 

• podczas wydarzeil takich jak konferencje w miejscach 0 niesprzyjaj'lcej 
akustyce (np. hale widowiskowe), nalezy przewidziee osobiste systemy 
wspomagania sluchu (systemy FM, systemy radiowe, osobiste pytle 
indukcyjne) a takZe napisy "na zywo"; 
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• dobr<l praktyk<l jest transmitowanie wydarzenia online, a takze 
umieszczanie nagrania wydarzenia w serwisach intemetowych. 

27. Przyldady dohrych i zlych rozwi~zan w zakresie 
dost~pnosci 

Rysunek 27.1. stup sygnalizatora umieszczony na trasie ruchu pieszego, 
stwarzajqcy zagroienie kolizji dla osoby niewidomej (stup znajduje sit;: tui przy krawt;:iniku) 
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Rysunek 27.2. Slupki na przejsciu dla pieszych stanowi<lce utrudnienie 
dla os6b niewidomych i slabowidz<lcych 

Rysunek 27.3. tie zamontowana nawierzchnia chodnika po remoncie 
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Rysunek 27.4. Brak wypelnienia przestrzeni pomi~dzy chodnikiem a plytami studzienki 

Rysunek 27.5. Oslabienie kontrastu barwnego w wyniku zuiycia elementow TGSI (elementy slabej jakosci), 
brak elementow TGSI w pokrywie studzienki 
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Rysunek 27.6. Prawidlowo zastosowane elementy 0 podwyiszonym kontrascie 
(dla zwi~kszenia kontrastu zastosowano dodatkowe plytki chodnikowe 0 ciemniejszym kolorze, bezfazowe) 

Rysunek 27.7. Prawidlowy spos6b uloienia elementu TGSI z kostki granitowej 
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Rysunek 27.8. Stalowe pinezki z gladkq powierzchniq mogq powodowac poslizgni~cia 

Rysunek 27.9. Nieprawidlowo ustawione slupy przy scieice kierunkowej 

125 



Rysunek 27 .10. Nieprawidlowo ustawiony slupek - z kaidej strony seieiki prowadzqeej TGSI naleiy zapewnic 
60 em przestrzeni wolnej od przeszk6d. 

Rysunek 27.11. Nieprawidlowo uloione plytki kierunkowe - nie wskazujq kierunku przejseia 
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Rysunek 27.12. Przycisk uruchamiaj~cy sygnalizacj~ "ukryty" za stupem latarni. 
Zbyt szybko zakonczony zieleniec. 

Rysunek 27.13. Nieprawidtowy spos6b zabezpieczenia rob6t drogowych - stosowanie tasm jest 
niedozwolone. Niezgodnie z przepisami. 
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