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WYKAZ UWAG I WNIOSKÓW WNIESIONYCH DO  
„PORADNIKA PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO - SZCZEGÓŁOWE STANDARDY DOSTĘPNOŚCI  

DLA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI I BUDYNKÓW W MIEŚCIE GDAŃSKU”  
UDOSTĘPNIONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH OD 31 MAJA DO 30 CZERWCA 2021 R 

UWAGI 

Lp. 

Data wpływu  
uwag/ 

zgłoszenia 
 uwag 

Nazwisko i imię 
nazwa organizacji/ 

instytucji 
Treść uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Zespołu Roboczego w zakresie 

rozpatrywanych uwag: 
Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. 16.06.2021 …………………… 1) Minimalna głębokość wnętrza kabiny windy 

wskazana w dokumencie - 180 cm (zalecane 200 cm, 
karta 10) jest niewystarczająca. Realnie, 
rozpowszechniony model wózka transportowego ma 
całkowitą długość wynoszącą 190 cm. 

- Nieuwzględniona Jak wskazano w Poradniku, przyjęta głębokość kabiny 
w dźwigu osobowym (180 cm) pozwala na korzystanie 
m. in. osobie poruszającej się na skuterze 
inwalidzkim, osobie z wózkiem bliźniaczym oraz 
wprowadzenie roweru. Z uwagi na możliwość 
wykorzystania przez inne środki transportu 
wprowadzono zalecenie głębokości kabiny – 200 cm. 

2) Automatyczne otwieranie drzwi uruchamiane 
przyciskiem Poradnik „dopuszcza” takie rozwiązanie - 
postuluje się zmianę na „rekomendację/zalecenie” 
takiego rozwiązania. Problem ważny dla osób 
poruszających się na wózkach i osób asystujących. 

Uwzględniona - Zawartość Poradnika: usunięto słowa dopuszcza się i 
dodano: „W przypadku, gdy zastosowanie czujnika 
automatycznego otwierania drzwi nie jest możliwe, 
zaleca się stosowanie automatyki uruchamianej 
przyciskiem, który w przypadku drzwi rozwiernych 
powinien być umieszczony poza strefą otwierania 
skrzydła drzwi i zapewniać czas otwarcia 
wystarczający do skorzystania z nich osobie ze 
szczególnymi potrzebami.” Karta 2, strona 2/3. 

3) Ilość miejsc postojowych dla osób z 
niepełnosprawnością wynikająca z zapisów Poradnika 
jest za mała, proponuje się uzależnienie tego wskaźnika 
od charakteru i specyfiki miejsca, którym takie osoby 
mogłyby się znaleźć. 

- Nieuwzględniona Tabela zawierająca wskaźniki parkingowe określające 
ilość miejsc postojowych dla osób ze szczególnymi 
potrzebami pokazuje wartości minimalne - można 
takich miejsc postojowych zaprojektować 
odpowiednio więcej, w zależności od charakteru oraz 
funkcji jaką spełniać ma przyszła inwestycja. Niemniej 
każdy projekt budowlany na podstawie którego 
inwestor ubiega się później o pozwolenie na budowę 
musi uwzględniać minimalne ilości miejsc 
parkingowych określonych w poradniku.  
Zawartość Poradnika – w tytule tabeli 11.1 dodano 
brakujące słowo „minimalnej”. Tytuł tabeli 11.1 ma 
teraz brzmienie: „Wymagania minimalnej ilości miejsc 
postojowych dla osób ze szczególnymi potrzebami 
(żródło danych: Aneks 23 SUiKZP Miasta Gdańska)”. 
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2. 16.06.2021 ……………………………… 
Integralia Fundacja na 
rzecz integracji 
zawodowej osób 
niepełnosprawnych 

1) Panel dotykowy w windach - brak jednoznacznego 
wskazania, że mają posiadać przyciski mechaniczne 
opisane tekstem wypukłym. Panel dotykowy (nawet 
posiadający oznaczenia w piśmie Braille’a) jest 
rozwiązaniem nieodpowiednim dla osób niewidomych. 

Uwzględniona - Zawartość Poradnika - dodano treść: „Nie dopuszcza 
się stosowania przycisków sensorycznych”. Karta 10, 
strona 10/6. 

2) Zaproponowano zamiast używania hasła „osoby  
ze szczególnymi potrzebami”, sformułowanie „osoby  
ze różnorodnymi potrzebami”. 

- Nieuwzględniona Nazewnictwo stosowane w Poradniku jest zgodne z 
zapisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r. 

3. 16.06.2021 ……………………………… 1) Brak zapisów dotyczących dostępu do informacji  
o niedostosowaniu do potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami przystanków komunikacji miejskiej - 
umieszczonej przy rozkładach jazdy. Pozwoli to na 
uniknięcie pokonywania niepotrzebnego dystansu przez 
osoby z niepełnosprawnością.  

Uwzględniona - Zawartość Poradnika - dodano treść: „Informacja na 
temat dostosowania danego przystanku do 
różnorodnych potrzeb powinna być dostępna dla 
wszystkich użytkowników poprzez System Informacji 
Pasażerskiej i w aplikacjach mobilnych” Karta 9, 
strona 9/1 – akapity wstępne. 

4. 18.06.2021 ……………………………… 
Fundacja I see you 

1) Brak rozwiązania kwestii śmietników na przystankach 
komunikacji zbiorowej - nie wskazano ich wymaganej 
lokalizacji. 

Uwzględniona - Zawartość Poradnika: 
1. Dodano słowo „śmietniki” w katalogu wymienionych 
elementów małej architektury w karcie 7, strona 7/2 
2. Dodano akapit: „Na przystanku powinien być 
zamontowany kosz na śmieci. Kosz należy lokalizować 
poza trasą wolną od przeszkód, nie przekraczając 
przedniej linii wiaty. Zaleca się ustawienie śmietnika 
poza wiatą od strony rozkładu jazdy wydzielając 
przestrzeń pasem faktury z kostki kamiennej łamanej 
o szerokości minimum 30 cm. Karta 9, strona 9/3 
3. Dodano rysunek koszy na ryc. 9.2 i 9.4. 

2) Nie podano dokładnej lokalizacji słupków 
informacyjnych. 

Uwzględniona - Zawartość Poradnika - dodano treść: „Słupki powinny 
być lokalizowane po prawej stronie faktury 
bezpieczeństwa (faktura typu B). Zaleca się 
stosowanie słupków informacyjnych po obu stronach 
faktury B.” Karta 8 strona 8/4. 

3) Brak zapisów wymagających oznaczenia rozdzielenia 
ciągów pieszego i rowerowego - na nawierzchni 
gumowej wypełniającej torowisko. 

Uwzględniona - Zawartość Poradnika - dodano treść: „Separator D3 
należy zastosować także w przypadku, gdy ciąg pieszy 
i rowerowy przecinają torowisko wyłożone płytami 
gumowymi.” Karta 12, strona 12/1. 

4) Brak wskazania w poradniku wprost, że niepożądaną 
formą wycieraczki przez wejściem do budynków jest 
ażurowa kratka, wpada w nią biała laska, a pies 
asystujący na niej nie stanie. 

Uwzględniona - Zawartość Poradnika - dodano treść: 
„Przed każdym wejściem do obiektu należy 
zainstalować wycieraczkę systemową lub fakturę 
informacyjną C1. Rekomenduje się stosowanie 
wycieraczek szczotkowo-gumowych zlicowanych z 
nawierzchnią posadzki. Wysokość wycieraczki nie 
może przekraczać 2 cm. Nie należy stosować 
wycieraczek ażurowych.” Karta 2, strona 2/2. 
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5. 28.06.2021 …………………………… 
Polski Związek 
Niewidomych 

1) W Poradniku pojawia się pojęcie psa przewodnika, 
należy uwzględnić w zapisach również funkcję psa 
asystującego. 

Uwzględniona - Zawartość Poradnika: 
1.Dodano definicję psa asystującego na podstawie 
art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 
1495) karta 0, strona 0/2 „pies asystujący – 
odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, 
w szczególności pies przewodnik osoby niewidomej 
lub słabowidzącej oraz pies asystent osoby z 
niepełnosprawnością ruchową, który ułatwia osobie 
ze szczególnymi potrzebami aktywne uczestnictwo w 
życiu społecznym.” 
2.Korekta podpisów pod ryc. 1.1 i 1.2 – 
sformułowanie „poruszające się z psem 
przewodnikiem” zmieniono na „poruszające się z 
psem asystującym (przewodnikiem)”; sformułowanie 
„osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim z psem 
asystującym” zmieniono na „osoba poruszająca się na 
wózku inwalidzkim z psem asystującym (asystentem)” 
3.Korekta ostatniego akapitu strony 1/3 – 
sformułowanie „przy poruszaniu się z psem 
przewodnikiem” zmieniono na „przy poruszaniu się z 
psem asystującym (przewodnikiem)”. 

6. 29.06.2021 Rada Dzielnicy  
Aniołki - Gdańsk 

1) Należy uzupełnić wymiary poręczy schodów 
zewnętrznych, gdzie nie uwzględniono wszystkich 
niezbędnych wymiarów, Karta „Pokonywanie różnic 
wysokości w terenie” 

Uwzględniona - Zawartość Poradnika: 
Uzupełniono rysunek poręczy schodów zewnętrznych 
o niezbędne wymiary, Karta „Pokonywanie różnic 
wysokości w terenie” 

 
 
WNIOSKI 

Lp. 

Data wpływu  
wniosków/ 
zgłoszenia 
wniosków 

Nazwisko i imię 
nazwa organizacji/ 

instytucji 
Treść wniosku 

Rozstrzygnięcie  
Zespołu Roboczego w zakresie 

rozpatrywanych wniosków: 
Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. 05.06.2021 ………………………… 

Stowarzyszenie dla 
Osób z Chorobą Parkin-
sona i Chorobami Zwy-
rodnieniowymi Mózgu 
oraz Opiekunów „PARK 
ON” 

1) Wdrożenie odliczania czasu do zmiany świateł 
przy sygnalizatorach świetlnych. Byłoby to dużym 
ułatwieniem dla osób z chorobą Parkinsona. 
 

Uwzględniony - Zawartość Poradnika - dodano treść: 
„Na przejściu o zwiększonym natężeniu ruchu osób 
ze szczególnymi potrzebami (m. in. w rejonie szpitali i 
ośrodków zdrowia) zaleca się stosowanie sygnalizacji 
odliczającej czas do zmiany świateł. Wdrożenie 
rozwiązania winno być poprzedzona analizą pod 
względem liczby osób szczególnymi potrzebami 
korzystających z przejścia dla pieszych.” Karta 8, 
strona 8/4. 
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2) Przedłużenie czasu trwania światła zielonego (np. 
w formie przycisku pozwalającego na takie 
ułatwienie).   
 

Uwzględniony - Wniosek nie wymaga wprowadzenia zmian w 
Poradniku (postulat ujęty w Karcie 8, strona 8/4) 
Zawartość Poradnika – dodatkowo dodano treść ww. 
miejscu: „Wdrożenie rozwiązania winno być 
poprzedzone analizą pod względem liczby osób ze 
szczególnymi potrzebami korzystających z przejścia 
dla pieszych.”  

2. 16.06.2021 ………………………… 1) Kwestia równości nawierzchni, po której 
poruszają się osoby ze szczególnymi potrzebami (w 
tym osoby z nadwrażliwością sensoryczną) np. w 
rejonie historycznej części Gdańska, gdzie 
występuje bruk – należy uwzględnić rozwiązanie 
tego problemu w dokumencie. 

- Nieuwzględniony Poradnik zawiera wytyczne dotyczące nawierzchni po 
których poruszają się użytkownicy. Jednocześnie 
inwestycje związane z obiektami budowlanymi/ 
obszarami będącymi pod ochroną konserwatorską 
leżą w kompetencjach służb konserwatorskich. 
Zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca  
2019 r., art. 49 wskazuje potrzebę zbadania 
możliwości dostosowania dla osób ze szczególnymi 
potrzebami zabytku na etapie jego adaptacji lub 
remontu. 

3. 16.06.2021 ………………………… 
Stowarzyszenie na 
rzecz osób LGBT 
“Tolerado” 

1) Wniesiono o uwzględnienie potrzeby stworzenia/ 
dostosowania toalet, w ramach typowych zespołów 
sanitarnych, z których mogłyby korzystać osoby 
niebinarne, transseksualne. 
 

Uwzględniony - Wniosek nie wymaga wprowadzenia zmian w 
Poradniku. Został on ujęty w Poradniku, dodatkowo 
ujednolicono nazewnictwo: 
- karta 2, strona 2/1, ryc. 2.1 – „dostępna toaleta 
koedukacyjna” (hasło pozostaje bez zmian) 
- karta 4, strona 4/1, podtytuł: POMIESZCZENIA 
SANITARNE - drugi i czwarty punkt – sformułowanie 
"...dla obojga płci" zmieniono na „koedukacyjne”. 

4. 16.06.2021  ……………………… 
Integralia Fundacja 
na rzecz integracji 
zawodowej osób 
niepełnosprawnych 

1) Zaproponowano wdrożenie systemu informacji 
głosowej na przystankach komunikacji miejskiej, 
szczególnie na przystankach na żądanie. 

Uwzględniony - Wniosek nie wymaga wprowadzenia zmian w 
Poradniku (postulat ujęty w Poradniku Karta 9, strona 
9/3 podrozdział „PLATFORMA PRZYSTANKU”). Miasto 
Gdańsk wdraża już przedmiotowy system.  

5.  18.06.2021 …………………………… 
………………………… 
Stowarzyszenie 
PSONI 

1)Informacje umieszczane w przestrzeni miejskiej 
(np. opisy zabytków) powinny być umieszczane w 
formie tekstu łatwego. 

Uwzględniony - Wniosek wprowadzono jako zalecenie z uwagi na 
ograniczoną wielkość szyldów/paneli informacyjnych 
wynikających z ich ergonomii i oddziaływania 
wizualnego na obiekt zabytkowy. 
Zawartość Poradnika - dodano treść: „Zaleca się, aby 
informacje na tablicy umieszczać zgodnie ze 
standardem ETR (easy to read)” - Karta 13.1 strona 
13.1/2. 
„Tablice informacyjne przy budynkach o wyjątkowym 
znaczeniu, w tym zabytkowych, należy opracowywać 
zgodnie z wytycznymi w Karcie nr 13.1 TERENY 
REKREACYJNE.” – Karta 2, strona 2/1. 
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6. 
 

18.06.2021 ………………………… 
Fundacja I see you 

1) Postuluje się o zmianę priorytetów co do formy 
przekazywania informacji: najpierw informacja 
głosowa, a drugim miejscu w alfabecie Braille'a. 

- Nieuwzględniony Zapis zawarty w Poradniku jest zgodny ze 
sformułowaniem użytym w ustawie z dnia 19 
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami Art. 6 pkt 
1c: „zapewnienie informacji (…) sposób wizualny 
i dotykowy lub głosowy”.  
 

2) Zaproponowano wdrożenie systemu informacji 
głosowej na przystankach komunikacji miejskiej, 
szczególnie na przystankach na żądanie. 

Uwzględniony - Wniosek nie wymaga wprowadzenia zmian w 
Poradniku (postulat ujęty w Poradniku Karta 9, 
strona 9/3 podrozdział „PLATFORMA 
PRZYSTANKU”). Miasto Gdańsk wdraża już 
przedmiotowy system. 
 

7. 18.06.2021 ………………………… 
Fundacja I see you 

1) Przy umieszczaniu informacji w alfabecie Braille'a 
należy uwzględnić jego wersje w języku angielskim. 

- Nieuwzględniony Z uwagi na ograniczoną fizyczną przestrzeń, na 
której umieszcza się informacje i kwestię 
kryterium wyboru wersji w języku obcym, w 
alfabecie Braille'a (jeden język lub więcej) 
wniosek rozpatrzono jako niezasadny. 
 

8. 28.06.2021 …………………………… 1) Zaproponowano obowiązek umieszczenia w 
każdej toalecie publicznej minimum jednej umywalki 
dla małych dzieci lub innego rozwiązania 
umożliwiającego im samodzielne korzystanie z niej 
np. stołek. 

Uwzględniony - Zawartość Poradnika - dodano treść: 
„W przypadku ogólnodostępnych pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych w każdym z nich 
wyposażonym w więcej niż 2 umywalki jedna z nich 
powinna być na wysokości dostępnej dla małych 
dzieci (55-65 cm). Pomieszczenie z mniejszą ilością 
umywalek należy wyposażyć w przenośny podnóżek. 
Rekomenduje się montaż umywalek z regulacją 
wysokości.” Poradnik, Karta 4, strona 4.3. 
 

9. 29.06.2021 Rada Dzielnicy  
Aniołki - Gdańsk 

1) Propozycja zapisu o projektowaniu parkingów z 
miejscami skośnymi, które ułatwiają parkowanie i 
wyjazd z miejsca parkingowego. 

Uwzględniony - Zawartość Poradnika - dodano treść: 
„Zaleca się stosowanie miejsc postojowych skośnych 
do osi jezdni.” Poradnik, Karta 11, strona 11/2. 
 

2) Wskazanie minimalnych odległości ławek w 
przestrzeni publicznej (ciągi piesze, parki). 

Uwzględniony - Wniosek nie wymaga wprowadzenia zmian w 
Poradniku (postulat ujęty w Poradniku: Karta 7/1 – 
podrozdział MIEJSCA ODPOCZYNKU. 
 

3) Wskazanie obowiązku montowania ławek na przy-
stankach, a tam, gdzie nie jest to możliwe - ławek- 
-przysiadek. 
  

Uwzględniony - Zawartość Poradnika - dodano treść: 
„Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wiatę należy 
przewidzieć miejsce oczekiwania wyposażone w ławkę 
lub przysiadaki. Siedziska powinny być montowane 
poza trasą wolną od przeszkód i wydzielone pasem 
faktury z kostki kamiennej łamanej o szerokości 
minimum 30 cm. Przysiadaki należy lokalizować na 
przystankach o dużym natężeniu ruchu 



6 

 

pasażerskiego. W momencie uruchomienia, 
przystanek powinien być wyposażony w siedziska.” 
Karta 9, strona 9.2. 
 

4) Umieszczanie bardzo czytelnej, z dużymi literami 
informacji autobusowej, tramwajowej przy głównych 
ośrodkach zdrowia. 

Uwzględniony - Wniosek nie wymaga wprowadzenia zmian w 
Poradniku (postulat ujęty w Poradniku: Karta 9, 
strona 9/3, pierwszy akapit). 
 

5) Unikanie dojść do przystanków komunikacji 
zbiorowej z użyciem schodów. 

Uwzględniony - Wniosek nie wymaga wprowadzenia zmian w 
Poradniku (postulat ujęty w Poradniku: Karta 9, 
strona 9/1, podtytuł „LOKALIZACJA PRZYSTANKÓW”: 
„Na dojściach do przystanku należy unikać 
zróżnicowania poziomów,…” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


