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Wprowadzenie 
Tutaj przeczytasz jak planować budowę  

i remontować: 

• budynki, 

• przystanki komunikacji miejskiej.  

Na przykład przystanki autobusowe  

i tramwajowe. 

• chodniki, 

• drogi, 

• miejsca rekreacyjne.  

Na przykład place zabaw i parki.  

Żeby korzystały z nich wszystkie osoby. 

 

 

 

 

 

 

Takie planowanie budowy dla wszystkich 

ludzi nazywa się projektowanie 

uniwersalne.  

 

 

 

 

Ta książka mówi o niektórych prawach 

osób z niepełnosprawnościami. 

O wszystkich prawach mówi Konwencja 

ONZ. Konwencja ONZ to umowa między 

wieloma państwami.  

W Konwencji są też informacje co państwa 

muszą zrobić dla osób  

z niepełnosprawnościami.  



 

 

 

 

  

Informacje z tej książki sprawdziły osoby  

ze szczególnymi potrzebami.  

Powiedziały czy informacje są potrzebne 

i czy są zrozumiałe. 

 

 

 

 

 

 

Słownik 
 

Bariery nie pozwalają lub utrudniają 

osobom ze szczególnymi potrzebami 

korzystanie: 

• z budynków. Na przykład kiedy są 

schody i nie ma windy. 

• z internetu. Na przykład kiedy osoba  

nie ma komputera i wsparcia  

w korzystaniu z komputera.  

• z informacji. Na przykład nie ma tekstów 

łatwych do czytania, tłumacza języka 

migowego.  

Bariery powodują, że osoby  

ze szczególnymi potrzebami są inaczej 

traktowane niż wszystkie inne osoby. 

  



 

Dostępność oznacza, że osoby ze 

szczególnymi potrzebami mogą tak jak 

wszyscy ludzie:  

• jeździć komunikacją publiczną.  

Na przykład autobusami, tramwajami, 

pociągami. 

 

 

 

• używać technologii i systemów 

informacyjno-komunikacyjnych. 

Na przykład komputerów, kamer, 

smartfonów. Służą one do: 

− rozmowy 

− znalezienia informacji 

− pisania wiadomości 

− wysyłania zdjęć i filmów. 

 

 

 

 

Dostępność oznacza też, że osoby ze 

szczególnymi potrzebami mogą tak jak 

wszyscy ludzie:  

• wchodzić do budynków publicznych.  

Na przykład na pocztę, do sklepu,  

do kina. 

• korzystać z usług. Na przykład fryzjera, 

lekarza, banku. 

 

  



 

Osoba niewidoma nic nie widzi.  

Na przykład nie widzi ludzi, domów  

i przedmiotów. Niektóre osoby niewidome 

widzą tylko światło.  

Są dwie grupy osób niewidomych: 

• osoby, które nie widzą od urodzenia,  

lub straciły wzrok przed 5 rokiem życia.  

• osoby, które straciły wzrok po 5 roku 

życia. To są osoby ociemniałe. 

 

 

 

 

 

Osoba słabowidząca ma słaby wzrok.  

Na przykład: 

• widzi niewyraźnie  

• widzi kawałek obrazu  

• nie widzi kolorów.  

 

 

 

 

 

Osoba głucha nie słyszy. 

Najczęściej rozmawia za pomocą  

języka migowego.  

Język migowy to ruchy rąk i ust.  

Osoba głucha może też pisać.  

Dużo osób głuchych umie pisać.  

Jednak nie wszystkie.  

  



 

 

Osoba niedosłysząca nie słyszy 

wszystkich dźwięków. 

Czasami trudno jej zrozumieć mowę.  

Na przykład kiedy obok jest bardzo głośno.  

Osobie niedosłyszącej pomagają specjalne 

urządzenia. 

Są to aparat słuchowy lub implant. 

Dzięki nim może słyszeć i rozmawiać.  

Na osoby niedosłyszące mówi się też 

słabosłyszące. 

 
 
 
 
Osoby ze szczególnymi potrzebami to 

osoby, które w codziennym życiu potrzebują 

pomocy: 

• drugiej osoby  

• psa asystenta lub psa przewodnika, 

• specjalnego sprzętu. Na przykład kul,  

wózka, aparatu słuchowego, komputera  

z odpowiednim programem. 

 

 

 

Ograniczenie mobilności jest wtedy gdy 

osoba:  

• nie może chodzić 

• ma trudności w chodzeniu. 

Na przykład gdy nie może zejść  

po schodach.  

  



 

Ograniczenie mobilności dotyczy osób: 

• z niepełnosprawnością ruchową czyli: 

− na wózkach inwalidzkich 

− o kulach 

− z problemami w chodzeniu  

 

 

 

Ograniczenie mobilności dotyczy też osób:  

• niskiego wzrostu 

• starszych 

• otyłych 

• po wypadkach 

• z dużym bagażem 

• z małymi dziećmi w wózkach 

• kobiet w ciąży 

• niektórych osób chorych. 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie percepcji jest wtedy gdy  

u osoby źle działają zmysły. Zmysły to:  

• wzrok 

• słuch 

• dotyk 

• węch. 

  



 

Czasami u jednej osoby źle działa kilka zmysłów. 

Osoby z ograniczeniem percepcji inaczej  

rozumieją otoczenie. 

Otoczenie to wszystko co jest dookoła nas.  

Na przykład ludzie, budynki, rośliny, rzeczy. 

 

Ograniczenie percepcji dotyczy osób: 

• niewidomych  

• słabowidzących 

• głuchych 

• niedosłyszących 

• z niepełnosprawnością intelektualną.  

Czyli z problemami w uczeniu się i 

rozumieniu. 

• z zaburzeniami węchu.  

Czyli osoby czują zapachy za mocno  

lub nie czują wcale. 

 

 

 

 

Pętla indukcyjna to urządzenie dla osób  

niedosłyszących.  

Pętla indukcyjna pomaga usłyszeć  

czysty dźwięk.  

Czysty dźwięk to znaczy że nie słychać: 

• pisków 

• szumów 

• hałasów. 

  



Pętla indukcyjna łączy się z aparatem 

słuchowym. 

Osoba niedosłysząca może sama  

połączyć się z pętlą.  

Musi nacisnąć odpowiedni przycisk  

w aparacie. 

 

 

Pętla indukcyjna może być w: 

• kinach 

• kościołach 

• urzędach 

• na poczcie. 

 

 

 

 

 

 

Projektowanie uniwersalne to sposób  

planowania budowy.  

Na przykład budynków, ulic i chodników.  

To też planowanie usług, żeby wszyscy 

mogli załatwiać swoje sprawy. Usługi 

załatwiasz na przykład na poczcie,  

u fryzjera, w banku.  

Porada lekarza to też usługa 

  



 

 

 

 

Przestrzeń publiczna to miejsca gdzie  

ludzie spędzają razem czas.  

Na przykład park, las, plaża. 

W przestrzeni publicznej są też: 

• budynki, place, chodniki 

• teatry, kina, biblioteki. 

 

 

 

 

Racjonalne usprawnienie to dostosowanie 

budynków, chodników, przedmiotów i usług  

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami  

mogą korzystać ze swoich praw. 

Mogą być samodzielne i uczestniczyć  

w wielu wydarzeniach. Na przykład mogą 

pracować, chodzić na zakupy, do kina.  

 

 

 

System fakturowy to wypukłe oznaczenia 

które wyczuwamy pod stopami. Na przykład:  

• na chodnikach  

• na ścieżkach w parku  

• na przystankach autobusowych,  

tramwajowych 

• na stacjach kolejowych 

• na korytarzach w budynku. 

  



 

 

Dzięki wypukłym oznaczeniom osoby 

niewidome i słabowidzące wiedzą  

jak się poruszać.  

Oznaczenia informują również  

o niebezpieczeństwie.  

Na przykład o przejściu przez ulicę. 

 

 

 

 

Środowisko zbudowane to budynki  

i różne miejsca zbudowane przez człowieka.  

Na przykład ulice, parki, place zabaw, 

 

 

 

 

 

Trasa wolna od przeszkód to na przykład: 

• chodnik 

• ścieżka 

• korytarz. 

Nie ma na nich przedmiotów, które 

przeszkadzają w chodzeniu osobom  

ze szczególnymi potrzebami.  

Na przykład nie ma mebli, doniczek,  

koszy na śmieci.   



Projektowanie uniwersalne – wstęp 
 

Ta książka opisuje jak: 

• budować dostępne budynki i inne 

miejsca. Na przykład chodniki i parki.  

• przygotować dostępne informacje 

• przygotować dostępne usługi.  

Na przykład usługi komunikacji miejskiej, 

służby zdrowia. 

 

 

 

 

 

Dostępny to taki z którego mogą korzystać  

wszyscy. Osoby bez niepełnosprawności  

i osoby ze szczególnymi potrzebami. 

 

 

 

 

 

Osoby ze szczególnymi potrzebami  

w codziennym życiu potrzebują pomocy:  

• drugiej osoby 

• psa asystenta lub psa przewodnika  

• specjalnego sprzętu. Na przykład kul,  

wózka, aparatu słuchowego, komputera  

z odpowiednim programem. 

  



Osobą ze szczególnymi potrzebami może być: 

• osoba na wózku  

• osoba ze złamaną nogą  

• osoba niskiego wzrostu  

• osoba niewidoma i słabowidząca  

• osoba głucha i słabosłysząca  

• osoba z niepełnosprawnością 

intelektualną 

• osoba starsza  

• kobieta w ciąży  

• osoba otyła.  

 

 

 

Żeby osoby ze szczególnymi potrzebami  

miały dostęp do różnych miejsc,  

potrzebne jest projektowanie uniwersalne.  

Projektowanie uniwersalne pozwala 

wszystkim ludziom korzystać ze swoich 

praw. Na przykład pozwala na samodzielne 

poruszanie się po swoim mieście lub wsi.  

Na samodzielne załatwianie swoich spraw  

w urzędach. 

 

 

 

 

Projektowanie uniwersalne mówi jak 

budować  

nowe dostępne budynki lub przygotować  

dostępną informację. 

Projektowanie uniwersalne wymyślono  

w Ameryce.  



 

Część budynków i innych miejsc  

jest już zbudowana. Wtedy trzeba je  

dostosować.  

Trzeba dobudować windę lub pochylnię. 

Żeby stare budynki były dostępne dla osób 

na wózkach.  

 

 

 

 

 

 

Pochylnia to długi podjazd z małym 

nachyleniem. 

Pozwala osobie na wózku ominąć schody. 

Pochylnia wygląda tak jak na zdjęciu. 

 

 

 

 

 

 

Projektowanie uniwersalne poprawia  

jakość życia ludzi.  

Jakość życia to wszystko co osoby  

myślą o swoim życiu i co czują.  

Czy ich życie jest dobre czy złe. 

  



Jakość życia jest lepsza jeśli osoby mogą  

samodzielnie korzystać z przestrzeni 

publicznej.  

Na przykład: 

• poruszać się po chodnikach 

• wejść do różnych budynków 

• korzystać z parków i komunikacji 

miejskiej. 

 

 

 

 

Przestrzeń publiczna to miejsca gdzie 

ludzie spędzają razem czas.  

Na przykład park, las, albo plaża. 

W przestrzeni publicznej są też: 

• budynki, place, chodniki 

• teatry, kina, biblioteki. 

 

 

 

 

W przestrzeni publicznej ludzie spotykają się  

ze swoimi znajomymi.  

Osoby bez niepełnosprawności i osoby  

ze szczególnymi potrzebami. 

Przestrzeń publiczna powinna być dostępna  

dla wszystkich.  

Musi być wygodna i bezpieczna dla każdego.  

Dzięki temu osoby ze szczególnymi  

potrzebami będą bardziej samodzielne  

i aktywne. 

  



2 ważne dokumenty mówią o tym, żeby 

zapewnić wszystkim osobom dostęp  

do przestrzeni publicznej.  

Te dokumenty to:  

• Konwencja o prawach osób  

z niepełnosprawnościami 

• Ustawa o zapewnieniu dostępności  

osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

 

 

 

Konwencja mówi że państwo musi 

zapewnić dostępność. To znaczy że 

informacje, usługi i różne miejsca mają być 

dostępne dla wszystkich.  

Na przykład chodniki, kina, autobusy. 

 

 

 

 

 

 

Polska powinna dbać, żeby osoby  

z niepełnosprawnościami miały dobry 

dostęp do:  

• budynków, szpitali, szkół  

i komunikacji. Na przykład  

do autobusu lub pociągu.  

• informacji, 

• nowych technologii.  

Na przykład komputerów i internetu. 

  



 

Ustawa o dostępności mówi że osoby  

ze szczególnymi potrzebami powinny mieć  

dostęp do: 

• budynków i rożnych miejsc  

w budynkach. Na przykład urzędów  

i sklepów.  

• informacji. Na przykład jak  

poruszać się po budynku. 

Ustawa mówi, że osoby  

z niepełnosprawnościami mogą wejść  

do budynku z psem asystentem. 

 

 

 

 

 

 

Osoby ze szczególnymi potrzebami 

powinny mieć ułatwioną drogę ewakuacji.  

Ewakuacja to szybkie wyjście z budynku 

gdy jest pożar. 

 

 

 

 

 

 

Ustawa mówi, że każda osoba powinna  

mieć dostęp do informacji na stronach  

internetowych. Na przykład stron urzędów.  

  



 

Ustawa mówi, że każdy urząd lub inne 

miejsce publiczne powinno mieć: 

• wideotłumacza języka migowego 

• pętlę indukcyjną.  

Wideotłumacz i pętla indukcyjna pomagają 

porozumiewać się osobom głuchym  

i słabosłyszącym z innymi ludźmi. 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawa mówi, że klienci urzędów mogą  

kontaktować się z urzędnikiem przez:  

• e-maila 

• esemesa  

• chat (czytaj czat)  

• Skype (czytaj skajpa). 

  



 

 

Na stronie internetowej urzędu i innych  

instytucji powinny być informacje w tekście  

łatwym do czytania:  

• o tym co można załatwić w budynku 

• jak poruszać się po budynku.  

Te informacje powinny być też dostępne  

w języku migowym.  

 

 

 

 

 

 

Osoba ze szczególnymi potrzebami  

może też napisać do urzędu  

i poprosić urzędników o kontakt. 

 

 

 

 

Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą  

mieć różne trudności. Na przykład: 

• źle chodzą lub wcale nie mogą chodzić 

• źle widzą lub są niewidome 

• źle słyszą lub są głuche 

• mówią niewyraźnie lub w ogóle nie 

mówią  

• nie rozumieją wielu informacji.  

Ich problemy mogą zależeć od zdrowia  

i wieku. 

  



 

Na przykład niektórzy ludzie mają problemy  

z chodzeniem bo: 

• mają złamaną nogę 

• niosą ciężki bagaż, czyli walizkę lub torbę 

• prowadzą wózek z dzieckiem. 

 

 

 

 

 

 

Ważne jest, żeby odpowiednio dostosować  

przestrzeń publiczną do potrzeb wszystkich 

ludzi.  

Żeby to zrobić trzeba wiedzieć: 

• co to jest projektowanie uniwersalne 

• czego potrzebują osoby  

ze szczególnymi potrzebami. 

Na przykład osoby  

z niepełnosprawnościami. 

 

 

 

 

 

Najwięcej osób z niepełnosprawnościami  

ma problemy z chodzeniem.  

To osoby na przykład: 

• na wózku 

• które złamały nogę i chodzą o kulach 

• które chodzą z balkonikiem.  



 

 

 

Czasami u osoby nie widać 

niepełnosprawności. 

Na przykład u osoby z chorym sercem. 

Ale potrzebuje ona pomocy.  

Na przykład żeby dostać się na piętro  

w budynku.  

Osoba z chorym sercem potrzebuje 

skorzystać z windy. 

 

 

 

 

Innej pomocy potrzebują osoby niewidome 

lub słabowidzące.  

Poruszają się z białą laską.  

Biała laska pomaga im bezpiecznie 

chodzić.  

Koniec laski dotyka przeszkód na drodze  

i ścian. 

 

 

  



 

 

Standard 02 Budynki - Strefa wejścia 

Wejście do budynku 

Wejście do budynku powinno być dobrze  

widoczne.  

Przy drzwiach na ścianie budynku  

powinna być tabliczka z nazwą. 

Tabliczka powinna być też napisana  

w alfabecie brajla. Alfabet brajla to pismo  

dla osób niewidomych. 

 

Dojazd do budynku 

Przed budynkiem, blisko głównego wejścia  

powinny być: 

• miejsca parkingowe dla osób  

z niepełnosprawnościami 

• miejsca gdzie osoba z niepełnosprawnością  

będzie mogła wysiąść z samochodu.  

Na przykład z taksówki.  

 

 

Dojście do budynku 

 

Chodnik przed budynkiem musi być  

bezpieczny.  

To znaczy musi być twardy i równy.  

Chodnik nie może być śliski.  



Dojście do budynku powinno być dobrze 

oznaczone  

dużymi literami i piktogramami. 

Piktogramy to obrazki.  

 

 

 

 

 

 

Droga dla osób na wózkach inwalidzkich 

powinna być wyraźnie oznaczona. 

Powinna być blisko drogi głównej. 

 

 

 

 

Chodnik przed budynkiem powinien mieć  

wypukłe oznaczenia. Dzięki temu osoby 

niewidome będą wiedziały jak dojść  

do budynku. 

  



Oświetlenie 

 

Cała droga do budynku powinna być  

dobrze oświetlona.  

Światło powinno być zawsze takie samo.  

 

 

 

Dostępne wejście 

Wejście do budynku powinno być  

dostosowane dla osób ze specjalnymi 

potrzebami. 

Przy wejściu do budynku nie powinno być 

progów ani krawężników.  

To znaczy, że chodnik i podłoga w budynku  

powinna być równe. 

 

 

 

Blisko wejścia powinny być miejsca  

do parkowania dla osób na skuterach 

inwalidzkich.  

 

 

 



 

Kiedy przy wejściu do budynku są schody,  

trzeba zbudować podjazd.  

Albo zamontować windę.  

Obok windy powinna być informacja,  

jak z niej korzystać. 

 

 

W wysokim budynku powinna być winda.  

Powinna wjeżdżać na każde piętro.  

 

 

 

 

 

Strefa wejścia 

 

Wejście do budynku powinno być  

dostosowane dla osób ze specjalnymi 

potrzebami. 

Powinno być szerokie dla osób  

na wózkach. 

 

 

 

 



Osoby na wózku powinny móc  

samodzielnie otworzyć drzwi.  

Klamka w drzwiach powinna być  

w odpowiednim miejscu.  

Żeby osoba na wózku mogła ją chwycić.  

Klamka powinna mieć odpowiedni kształt.  

Powinna być półokrągła.  

W kształcie litery C.



Domofon lub dzwonek przy drzwiach  

musi być w odpowiednim miejscu.  

Tak żeby każda osoba mogła zadzwonić. 

Domofon powinien mieć też napisy  

w alfabecie brajla. 

Przyciski domofonu powinny być duże. 

 

 

 

Drzwi wejściowe powinny być  

dobrze widoczne. 

Powinny mieć inny kolor niż ściany. 

Jeśli mają ten sam kolor co ściany,  

trzeba przykleić kolorowe pasy. 

Szklane ściany i szklane drzwi też muszą  

mieć kolorowe pasy.  

 

 

 

 

 

Drzwi wejściowe powinny się łatwo 

otwierać. 

Nie mogą być ciężkie. 

Jeśli drzwi wejściowe są ciężkie,  

powinny otwierać się automatycznie.   



 

W niektórych budynkach po wejściu jest 

przedsionek. 

Przedsionek to mały korytarz. 

Powinien być taki duży, żeby zmieściła się 

osoba na wózku i asystent. I żeby osoba 

mogła łatwo otworzyć następne drzwi.  

 

 

 

 

Recepcja. Punkt informacyjny 

 

Recepcja to miejsce gdzie można dostać  

informacje i pomoc. 

Recepcja powinna być blisko wejścia.  

Powinna być dobrze widoczna. 

 

 

 

 

 

Na podłodze powinna być oznaczona droga  

do recepcji. Droga musi być pusta.  

Nie może być na niej żadnych przeszkód.  

Na przykład krzeseł. 

  



 

Przy wejściu powinien być wypukły plan 

budynku.  

Dzięki temu osoby niewidome sprawdzą  

jak dojść do różnych miejsc.  

 

 

 

 

Recepcja powinna też mieć: 

• miejsce na sprzęt rehabilitacyjny.  

Na przykład na kule lub laskę. 

• dobre światło  

• matowe ściany podłogi i drzwi.  

Matowe to znaczy że nie błyszczą.  

 

 

 

W recepcji powinny być: 

• wideotłumacz języka migowego. 

Wideotłumacz to program w telefonie, 

na tablecie lub w komputerze. 

Pomaga osobie głuchej rozmawiać  

z osobą słyszącą. 

• pętla indukcyjna  

• piktogramy 

• lupy czyli szkła powiększające litery. 

  



 

W recepcji powinny być informacje w 

tekście łatwym do czytania: 

• o tym co można załatwić w budynku 

• jak poruszać się po budynku.  

Te informacje powinny być dostępne  

też w języku migowym.   

 

 

Na każdym piętrze powinien być  

wypukły plan dla osób niewidomych.  

Plan musi być w takim miejscu, żeby  

osoba niewidoma mogła go dotykać. 

 

 

 

 

 

Oświetlenie 

 

W budynku powinno być dobre światło.  

Dobre światło pozwoli łatwiej widzieć, 

napisy, rzeczy i drzwi do pokoi.   

W oknach budynku powinny być rolety  

lub żaluzje. Rolety i żaluzje zasłaniają okna 

jak świeci słońce. 

  



 

 

Dorze jest gdy budynek ma oświetlenie  

automatyczne. Wtedy światło włącza się  

kiedy osoba wchodzi. 

Światło powinno świecić się dość długo.  

Tak żeby osoba mogła dojść tam,  

gdzie potrzebuje. 

  



 

Standard 03 Budynki – Komunikacja pionowa  

i pozioma 

 
 

Tu opisane są zasady budowania 

dostępnych ciągów komunikacyjnych  

dla osób ze specjalnymi potrzebami. 

Ciągi komunikacyjne to korytarze, drzwi 

wejściowe, windy, klatki schodowe  

i pochylnie. 

Budynki publiczne muszą być dostosowane  

dla osób ze specjalnymi potrzebami.  

 

 

 

 

Ciągi komunikacyjne muszą być dobrze  

oświetlone.  

Światło wszędzie w budynku powinno  

być takie samo.  

Lampy mogą być na suficie lub na ścianie.  

Czasami oświetlenie jest przy podłodze. 

 

 

 

 



W ciągach komunikacyjnych powinny być 

poręcze. Na przykład w windach,  

na korytarzach i przy schodach.  

Poręcze pomagają osobom które mają 

trudności w chodzeniu.  

Powinny być na całej długości  

drogi do wyjścia.  



 

Pokoje i wydzielone miejsca muszą być 

oznaczone napisami i piktogramami. 

Wydzielone miejsca to na przykład 

miejsca zbiórki w czasie ewakuacji.  

O ewakuacji przeczytasz w rozdziale 05.  

 

 

 

 

 

Podłogi powinny być równe.  

Na podłodze może być tylko bardzo mały  

schodek lub uskok.  

Zdjęcie pokazuje jak można poprawić mały 

uskok. 

 

 

 

 

 

Korytarz 

 

Korytarze w budynku powinny być 

odpowiednio szerokie. Tak żeby mogły mijać 

się 2 osoby na wózku. 

Na wąskich korytarzach muszą być szersze 

miejsca. Tam osoby na wózkach mogą się 

wymijać. 

  



 

Na korytarzach nie może być rzeczy  

które utrudniają ruch.  

Na przykład doniczek z kwiatami. 

Meble na korytarzu powinny stać po tej 

samej stronie.  

Na korytarzach powinno być wyznaczone  

miejsce z krzesłami do odpoczynku.  

 

 

 

Drzwi 

 

Drzwi muszą być szerokie, żeby 

przejechała przez nie osoba na wózku.  

Przed drzwiami powinno być dużo miejsca.  

Żeby osoba na wózku mogła łatwo ustawić 

wózek i otworzyć drzwi. 

 

 

 

Jeśli przy drzwiach jest mało miejsca  

żeby je otworzyć, należy:  

• zamontować drzwi otwierane w dwie 

strony  

• lub zamontować przycisk do otwierania 

drzwi.  

 



 

Drzwi nie mogą być za ciężkie. 

Powinny łatwo się otwierać. 

Jeśli drzwi są ciężkie, powinny otwierać się  

automatycznie.  

 

 

 

 

Drzwi powinny mieć inny kolor niż ściana. 

Jeśli mają ten sam kolor co ściany,  

trzeba przykleić na drzwi kolorowe pasy. 

Szklane ściany i szklane drzwi też muszą 

mieć kolorowe pasy.  

 

 

 

 

 

Klamka w drzwiach powinna być łatwa  

do używania.  

Powinna być w odpowiednim miejscu.  

Żeby osoba na wózku mogła ją chwycić.  

Klamka powinna mieć odpowiedni kształt.  

Powinna być półokrągła. To znaczy  

w kształcie litery C. 

Klamka powinna mieć inny kolor niż drzwi. 

  



Znaki Informacyjne 

W ciągach komunikacyjnych powinny być  

znaki ułatwiające poruszanie się. 

Na przykład: 

 

• Piktogramy czyli obrazki.  

 

 

 

 

 

• Oznaczenia wypukłe. Na przykład  

przy drzwiach do toalety powinna być:  

− wypukła tabliczka ze znakiem toalety  

− wypukły plan pokazujący gdzie jest  

umywalka, suszarka do rąk, 

ubikacja. 

 

 

 

 

 

• Opis w alfabecie brajla dla osób 

niewidomych. Na przykład: 

− tabliczka przy drzwiach do każdego 

pokoju  

− przyciski w windzie. 

  



 

W ciągach komunikacyjnych powinny być  

znaki ułatwiające poruszanie się. 

Na przykład:  

 

• Duże tablice informacyjne w tekście  

łatwym do czytania i zrozumienia.   

 

 

 

 

• Informacje świetlne i dźwiękowe  

jak przemieszczać się po budynku.  

Na przykład na poczcie twój numerek  

powinien być wyświetlony i być 

wyczytany tam gdzie masz podejść. 

 

 

 

 

Windy 

 

W budynku z wieloma piętrami powinna  

być winda.  

Może też być inne urządzenie do jazdy  

w górę i w dół. Na przykład platforma 

przyschodowa. 

  



 

 

Z windy i podobnych urządzeń osoba  

z niepełnosprawnością powinna   

korzystać samodzielnie.  

 

 

 

 

 

 

 

Winda powinna być dostosowana do osób  

z niepełnosprawnością.  

Winda powinna mieć informację głosową,  

która mówi: 

• numer piętra 

• kiedy drzwi się otwierają i zamykają.  

 

 

 

 

 

Niektóre windy można wezwać telefonem.  

Bez naciskania przycisków przed windą. 

Do windy powinna prowadzić droga bez 

przeszkód. 

  



Schody 

 

 

Schody powinny być dobrze widoczne.  

Przy schodach muszą być poręcze. 

 

 

 

 

Pochylnie 

 

Pochylnie to podjazdy dla osób na wózkach  

inwalidzkich.  

Pochylnie powinny być łagodnie nachylone. 

Przy pochylni powinny być słupki i poręcze. 

 

  



 

Standard 04 Budynki – Wyposażenie wnętrz 
 

Tutaj opisane są zasady dostosowania 

budynków publicznych dla osób  

ze szczególnymi potrzebami.  

Na przykład pomieszczeń sanitarnych, 

różnych pokoi i mieszkań wspomaganych. 

Pomieszczenia sanitarne to na przykład: szatnie, łazienki, toalety. 

 

 

 

Pomieszczenia sanitarne  

 

Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami  

powinna być: 

• w nowych budynkach publicznych  

- na każdym piętrze. 

Jedna dla kobiet i jedna dla mężczyzn. 

• w starszych budynkach - na piętrze,  

gdzie osoby załatwiają swoje sprawy. 

 

 

 

 

 

Czasami przy toaletach są szatnie. 

W szatniach szafki muszą być dostępne  

dla osób na wózkach. 



Toalety powinny być też dostępne  

dla osób słabowidzących.  

Powinny mieć płytki bez wzorów  

na ścianach przy: 

• kranie 

• spłuczce do toalety 

• pojemniku na mydło i papier.  

Żeby były dobrze widocznie. 

Umywalka, sedes, i kosz na śmieci  

powinny mieć inny kolor niż ściany. 

 

 

 

Toaleta dostosowana dla osób na wózkach 

musi mieć: 

• dużo miejsca przed drzwiami  

i za drzwiami.  

Żeby osoba łatwo otworzyła drzwi, 

wjechała i zamknęła. 

• dużo miejsca do poruszania się na 

wózku. Żeby osoba mogła łatwo 

przesiąść się z wózka na sedes. 

 

 

 

 

• sedes na odpowiedniej wysokości 

• uchwyty na ścianie przy sedesie  

do przesiadania się 

• spłuczkę w wygodnym i widocznym  

miejscu. 

  



 

 

Toaleta dostosowana dla osób na wózkach  

też musi mieć: 

• dostosowaną umywalkę, pod którą może  

wjechać wózek 

• lustro na odpowiedniej wysokości 

• pojemnik z mydłem i ręczniki papierowe  

na odpowiedniej wysokości. 

 

 

 

 

W toalecie dla osób z niepełnosprawnościami  

powinna być kozetka. 

Kozetka to wąskie łóżko. Można na niej  

przebrać dorosłą osobę z niepełnosprawnością. 

 

 

 

 

 

 

Drzwi do toalety powinny mieć zamek 

na odpowiedniej wysokości.   

Zamek do drzwi powinien łatwo otwierać się  

z korytarza. Na przykład kiedy jest pożar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

W toalecie powinien być alarm  

przeciwpożarowy. Dla osób głuchych  

musi być też migające światło. 

W toalecie powinien być przycisk albo  

sznurek do wezwania pomocy. 

 

 

 

 

 

Pomieszczenia dodatkowe 

W budynkach publicznych powinno być: 

• miejsce do przewijania i karmienia dzieci 

• miejsce zabaw dla dzieci 

• miejsce do odpoczynku 

• miejsce wyciszenia. 

Te miejsca powinny być dostępne dla osób  

ze specjalnymi potrzebami. 

 

 

 

Pokój do karmienia i przewijania dzieci 

 

Pokój do karmienia i przewijania  

dzieci powinien być na każdym piętrze. 

Czasami taki pokój nazywa się pokojem  

rodzinnym. 

  



 

 

W pokoju rodzinnym powinna być: 

• szeroka umywalka 

• podgrzewacz do butelek 

• miejsce do przewijania czyli przewijak. 

Przewijak musi być na odpowiedniej wysokości. 

Nie powinien mieć ostrych brzegów. 

 

 

 

 

 

W pokoju rodzinnym lub w toalecie  

dla osób z niepełnosprawnościami  

powinna być kozetka. 

W toalecie nie może być miejsca  

do karmienia. 

 

 

 

 

 

 

 

W pokoju rodzinnym powinien być przycisk  

albo sznurek do wezwania pomocy. 

 

 

 

 

 

 



Pomieszczenia wyciszenia 

 

W pokoju wyciszenia osoba  

z niepełnosprawnością mogą się uspokoić. 

Ściany w pokoju powinny być jasne,  

bez wzorków. 

W pokoju powinny być miękkie przedmioty.  

Na przykład pufy i materace. 

 

 

 

Pokój wyciszenia powinien być bez okien. 

Drzwi do pokoju nie zamyka się na klucz. 

W pokoju wycieszenia powinny być kamery. 

Pracownicy ochrony widzą przez kamerę  

co dzieje się w pokoju.  

Mogą pomóc w trudnej sytuacji. 

 

 

 

W budynkach publicznych przyciski  

do włączania światła, ogrzewania i alarmu  

powinny być dostępne dla wszystkich osób.  

  



Gniazdka elektryczne powinny być w całym  

budynku na tej samej wysokości.   

Żeby osoba na wózku mogła z nich korzystać.  

W budynkach nie mogą leżeć na podłodze  

luźne kable. 

 

 

 

W budynku gdzie jest hałas, należy założyć  

pętle indukcyjne. 

Na przykład w punkcie obsługi klienta, 

kasie, sali konferencyjnej.  

 

 

 

Mieszkania dostępne 

 

 

Mieszkania powinny być dostosowane  

do zmieniających się potrzeb osób. 

 

Osoby ze specjalnymi potrzebami  

w mieszkaniach wspomaganych mogą: 

• uczyć się samodzielnego życia.  

Wtedy mieszkanie nazywa się 

treningowe. 

• mieszkać na stałe. 

 

 

 

 

 

 



Mieszkania wspomagane 

 

 

Mieszkania wspomagane powinny być  

oznaczone dużymi numerami  

i w alfabecie brajla. 

 

 

 

 

 

 

Skrzynka na listy i domofon muszą być 

w odpowiednim miejscu. 

Napisy na skrzynce i domofonie powinny 

być też w alfabecie brajla. 

 

 

 

 

W mieszkaniu wspomaganym  

powinny być pokoje jednoosobowe.  

W większych pokojach w mieszkaniu  

treningowym mogą mieszkać 2 osoby. 

W pokoju osoba na wózku musi  

poruszać się swobodnie. 

  



 

 

 

 

W mieszkaniu wspomaganym kuchnia,  

łazienka i pokoje powinny mieć: 

• wypukłe oznaczenia dla osób niewidomych 

• migające światło dla osób głuchych, kiedy  

dzwoni dzwonek do drzwi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W mieszkaniu muszą być okna i meble  

dostosowane dla osób na wózkach. 

Żeby łatwo mogły otworzyć okna i szafki.  

 

 

 

 

Drzwi powinny być dobrze widoczne. 

Powinny mieć inny kolor niż ściany. 

W mieszkaniu podłogi powinny być równe.  

Bez progów. 

 

 

 



 

W mieszkaniu wspomaganym powinien  

być przycisk albo sznurek do wzywania  

pomocy. 

Wszystkie włączniki światła na ścianach  

powinny być na odpowiedniej wysokości  

dla osób na wózkach. 

 

 

  



 

 

 

Standard 05 Budynki – Ewakuacja 

 

 

Tu opisane są zasady bezpiecznej 

ewakuacji. 

We wszystkich budynkach publicznych 

muszą być wyjścia ewakuacyjne.  

bezpiecznie wyjść z budynku w nagłej 

sytuacji. Na przykład w czasie pożaru. 

 

 

 

 

Osoby z niepełnosprawnościami mogą  

potrzebować pomocy ratowników, żeby 

bezpiecznie wyjść z budynku. 

Mogą potrzebować też specjalnych 

urządzeń. Na przykład podnośników. 

Mogą być potrzebne ułatwienia  

w budynkach. Na przykład brak progów.  

 

 

 

 



Budynki muszą też mieć miejsca, gdzie  

można bezpiecznie czekać na ratownika.  

Takie miejsce nazywa się miejscem  

schronienia. 

 

 

Plan ewakuacji 

 

W każdym budynku musi być plan 

ewakuacji. To znaczy informacja jak 

bezpiecznie wyjść z budynku. 

 

 

 

 

Każdy pracownik z niepełnosprawnością 

musi wiedzieć jak wyjść z budynku  

w nagłej sytuacji.  

Musi powiedzieć swojemu szefowi, czego 

potrzebuje żeby szybko wyjść z budynku.  

Osoba z niepełnosprawnością pomaga 

przygotować plan ewakuacji. 

 

 

 



 

 

Osoba z niepełnosprawnością musi 

rozumieć swój plan ewakuacji.  

Na przykład osoba niewidoma musi mieć 

plan w alfabecie brajla.  

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną  

musi mieć plan w tekście łatwym  

do czytania i zrozumienia.  

Taki plan powinien mieć obrazki.  

Plan ewakuacji powinien być przy 

stanowisku pracy. 

 

 

 

 

 

 

Informacja alarmowa   

 

 

Każda osoba musi dostać wyraźną 

informację o niebezpieczeństwie.  

W niebezpiecznych sytuacjach w budynku  

włącza się alarm. To znaczy głośny dźwięk. 

 

 



 

 

 

 

 

Osoba z niepełnosprawnością musi szybko  

znaleźć drogę do wyjścia.  

Pomagają w tym oznaczenia dotykowe  

i informacja dźwiękowa. 

Oznaczenia dotykowe to na przykład tabliczki z wypukłą strzałką.  

Tabliczki muszą być w odpowiednich 

miejscach, żeby można je dotknąć.  

Na przykład na poręczy przy ścianie  

lub na podłodze. 

 

 

 

Tabliczki pokazują gdzie jest wyjście 

ewakuacyjne.  

Muszą być w widocznych miejscach.  

Na przykład na rogu korytarza. 

 

 

 



 

W czasie pożaru osoby głuche powinny  

dostawać smsy jak wyjść z budynku.  

Razem z alarmem powinno włączyć się  

migające światło.  

 

 

 

Miejsce schronienia 

 

W budynku parterowym droga do wyjścia 

musi być pusta. Bez schodów i innych 

przeszkód.  

Żeby osoba na wózku szybko wyszła  

z budynku. 

  



 

 

W budynku z kilkoma piętrami musi być  

łatwy dostęp na parter. Na przykład windą. 

 

 

 

 

 

 

 

Musi być też bezpieczne miejsce, żeby  

poczekać na ratownika.  

Miejsce powinno chronić przed ogniem.  

Powinno być blisko drogi do wyjścia.  

W takim miejscu powinny być gaśnice, koce  

i numer telefonu do straży pożarnej.  

 

  



 

Standard 06 – Ciągi piesze 
 

 

 

Tu opisane są zasady przygotowania  

ciągów pieszych. Ciągi piesze to miejsca  

którymi chodzi pieszy. Na przykład  

chodniki i ścieżki w parku.  

 

 

 

 

 

 

 

Ciągi piesze powinny być wygodne  

i bezpieczne dla wszystkich ludzi.  

Dla osób z niepełnosprawnościami  

i bez niepełnosprawności.  

 

 

 

 

Ciągi piesze muszą być bezpieczne. 

Muszą być twarde i równe.  

Nie mogą być śliskie.  

Żeby ludzie się nie potykali i nie ślizgali. 

Nawet jak pada deszcz.  

  



 

 

Ciągi piesze muszą być puste.  

Nie mogą być na nich żadne przeszkody.  

Powinny być tak zbudowane, żeby spływała  

z nich woda deszczowa.  

 

 

 

 

 

Ciągi piesze muszą być szerokie.  

Jest to ważne przy wejściach do: 

• budynków dla wszystkich mieszkańców.  

Na przykład urzędu miasta albo poczty. 

• przychodni lekarskiej,  

• parku. 

Również przy przystanku autobusowym  

i tramwajowym.  

 

 

 

 

 

Ciągi piesze powinny być odpowiednio 

szerokie. Tak żeby mogły mijać się  

2 osoby ze szczególnymi potrzebami.  

Na przykład na wózku i z białą laską. 

Białej laski używają osoby niewidome. 

Sprawdzają laską czy na drodze są 

przeszkody.  

  



 

Osoby ze szczególnymi potrzebami  

muszą mieć dodatkowe ułatwienia.  

Na przykład na chodniku powinny być  

wypukłe oznaczenia dla osób niewidomych.  

 

 

 

 

 

 

Wypukłe oznaczenia pokazują w którym  

kierunku można iść. 

Ostrzegają też osoby niewidome  

o niebezpieczeństwie. Na przykład  

że blisko są schody albo ulica.  

 

 

 

 

 

 

Schody, krawężniki i progi są niewygodne 

i niebezpieczne dla osób ze szczególnymi  

potrzebami.  

Na ciągach pieszych powinny być 

nachylenia. Nachylenia to małe podjazdy 

przy krawężnikach. 

  



 

Osoby słabowidzące też potrzebują 

ułatwień. Na przykład kolorowych  

oznaczeń na ciągach pieszych.  

Najlepiej w kolorze żółtym. 

Kolorowe oznaczenia pozwalają chodzić  

wygodnie i bezpiecznie.  

 

  



 

Standard 07 – Wyposażenie 

ciągów pieszych 
 

 

 

Tu opisane są zasady przygotowania 

bezpiecznych i wygodnych ciągów pieszych 

dla wszystkich ludzi. 

Ciągi piesze to miejsca którymi chodzi 

pieszy.  

Na przykład chodniki i ścieżki w parku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ciągach pieszych znajdują się różne  

urządzenia i przedmioty. Na przykład: 

• kosze na śmieci  

• automaty biletowe  

• tablice informacyjne  

• słupy ogłoszeniowe.  

  



 

 

 

 

Urządzenia i przedmioty nie mogą  

przeszkadzać pieszym.  

Muszą być bezpieczne. 

Na przykład nie mogą mieć ostrych 

brzegów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do urządzeń i przedmiotów każda osoba 

powinna łatwo dojść.  

Na ciągach pieszych przy urządzeniach 

powinny być wypukłe oznaczenia.  

Dzięki temu osoby niewidome  

albo słabowidzące mogą je zauważyć. 

 

 

 

 

 

 

 



Obok ciągów pieszych są miejsca do 

odpoczynku. Na przykład: 

• ławki 

• miejsca do zaparkowania wózków 

inwalidzkich  

• miejsca do zaparkowania rowerów.  

 

 

 

 

 

 

Miejsca do odpoczynku powinny być 

oznaczone kolorem. 

Powinny też mieć wypukłe oznaczenia  

na chodniku.  

Ławki muszą być wygodne i bezpieczne.  

Nie mogą mieć ostrych brzegów.  

 

 

 

 

 

 

Na przystankach autobusowych  

i tramwajowych  

muszą być ławki albo specjalne stołki. 

Te stołki nazywają się przysiadaki.  

  



 

Przy ciągach pieszych znajdują się znaki 

drogowe i tablice informacyjne. 

Znaki drogowe i tablice informacyjne  

muszą stać albo wisieć na odpowiedniej 

wysokości. 

Tak żeby każda osoba je widziała.  

 

 

 

 

 

 

Słupki znaków drogowych i tablic 

informacyjnych muszą być oznaczone.  

Na przykład żółtym paskiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciągi piesze muszą być dobrze oświetlone.  

Lampy powinny znajdować się na  

odpowiedniej wysokości.  

Tak żeby nie oślepiały pieszych.  

  



 

 

Na chodnikach i ścieżkach powinny być 

kratki.  

Do kratek spływa woda deszczowa.  

Dzięki temu na chodnikach nie ma kałuż.  

 

 

 

 

 

Czasami na ciągach pieszych znajdują się 

stragany. 

Latem mogą stać doniczki z kwiatami  

i stoliki z kawiarni. Takie miejsce nazywa 

się ogródkiem kawiarnianym. 

Wjazd do ogródków powinien być dostępny  

dla osób na wózkach. Powinien mieć podjazd.  

 
 

 

 

 

Przedmioty na ciągach pieszych nie mogą  

przeszkadzać. Muszą stać z boku.  

Muszą być dobrze oznaczone.  

Na przykład kolorowym paskiem.  

 

 

  



 

Standard 08  - Przejścia dla pieszych 
 

Tu opisane są zasady przygotowania bezpiecznego 

przejścia dla pieszych. 

 

 

Ruch pieszy dotyczy osób które chodzą  

albo jeżdżą na wózkach inwalidzkich.  

Ruch pieszy ma pierwszeństwo nad 

ruchem rowerowym i samochodowym.  

To znaczy że kierowcy muszą zatrzymać 

się kiedy osoba chce przejść przez jezdnię. 

Jezdnia to część ulicy dla samochodów. 

 

 

 

Przejście dla pieszych powinno być  

na tym samym poziomie co jezdnia.  

Wtedy nie trzeba korzystać ze schodów  

lub windy żeby przejść na drugą stronę.  

 

 

 

Przejścia dla pieszych powinny być blisko  

przystanków komunikacji miejskiej. 

Komunikacja miejska to autobusy,  

trolejbusy, tramwaje, pociągi.  

Przejścia dla pieszych ułatwiają  

poruszanie się po mieście. Skracają drogę.  

Na przykład z jednego przystanku na drugi. 

  



 

Są 2 rodzaje przejść dla pieszych:  

• kiedy trzeba wejść na jezdnię 

• bezkolizyjne.  

Przejście bezkolizyjne jest wtedy,  

gdy przechodzisz nad ulicą lub pod ulicą. 

Na przykład tak jak na zdjęciu. 

 

 

 

 

 

 

Żeby osoby na wózkach mogły dostać się  

na przejście bezkolizyjne potrzebna jest  

pochylnia lub winda. 

 

 

 

 

 

 

Czasami przejście bezkolizyjne jest 

niedostępne dla osób  

z niepełnosprawnościami.  

Wtedy trzeba ustawić tabliczki i strzałki  

do najbliższego dostosowanego przejścia. 

  



Przejście dla pieszych na jezdni powinny łatwo  

zauważyć osoby niewidome i słabowidzące.  

Przejście powinno mieć: 

• wypukłe oznaczenia.  

Żeby osoby niewidome czuły pod 

stopami że są już na jezdni. 

• sygnalizację dźwiękową.  

Dźwięk informuje gdy jest zielone  

światło dla pieszych.  

• białe lub żółte pasy na początku  

i końcu przejścia, przy chodnikach. 

 

 

 

Całe przejście powinno być równe  

i szorstkie. 

Chodnik przed przejściem dla pieszych 

powinien mieć wypukłe oznaczenia  

dla osób niewidomych.  

Przejście powinno mieć obniżony  

krawężnik na całej szerokości. 

 

 

 

Czasem przejście dla pieszych jest  

w miejscu, gdzie jest mały ruch pieszy  

i samochodowy.  

Wtedy obniżony krawężnik może być  

tylko na części przejścia.  

Obniżenie powinno być w tym samym 

miejscu. To znaczy równo naprzeciw siebie,  

po obu stronach. 

  



 

Na przejściu dla pieszych jezdnia  

musi być równa.  

Zbudowana na przykład z asfaltu lub 

betonu. Są to materiały budowlane.  

Na przejściu dla pieszych nie może  

zbierać się woda. Nawet jak pada deszcz. 

 

 

 

 

 

 

 

Przejście dla pieszych musi być dobrze 

oświetlone. 

Przejście przez dobrze oświetloną jezdnię  

jest bardziej bezpieczne dla ludzi. 

 

 

 

 

 

 

 

Przejście dla pieszych powinno być tak 

zbudowane, żeby jak najszybciej przejść 

przez jezdnię.  

Powinno być w miejscu gdzie dobrze  

widać jadące samochody. 

  



Przejścia dla pieszych mogą być w różnych  

miejscach. Na przykład blisko zakrętu.  

Mogą przechodzić przez tory tramwajowe.  

Mogą przechodzić przez ulicę z wysepką. 

Wysepka to miejsce na szerokiej ulicy,  

między pasami dla samochodów. 

Na wysepce zatrzymują się osoby,  

które chcą przejść na drugą stronę ulicy. 

 

 

 

 

 

Przejście dla pieszych blisko zakrętu  

jest niebezpiecznie.  

Wtedy trzeba przejście dobrze oznaczyć.  

Na przykład droga do przejścia i przejście  

powinny mieć: 

• wypukłe oznaczenia 

• świecące oznaczenia w nocy. 

 

 

 

 

 

Chodnik przy przejściu dla pieszych  

przez tory musi mieć wypukłe oznaczenia.  

Wypukłe oznaczenia powinny być: 

• na chodniku  

• przed torami  

• za torami.  

  



Przejście dla pieszych z wysepką  

musi być odpowiednio dostosowane.  

Wysepka powinna być szeroka.  

Powinna być równa z ulicą.  

Musi mieć wypukłe i kontrastowe 

oznaczenia.  

Kontrastowe są na przykład żółte pasy  

na czarnej jezdni.  

 

 

 

 

Przy przejściach dla pieszych  

powinny być słupki z oznaczeniami  

dla osób niewidomych.  

Oznaczenia pokazują czy przejście  

ma wysepkę. 

 

 

 

 

 

 

Przy przejściach dla pieszych  

powinny być światła. 

Na wszystkich przejściach dla pieszych  

ze światłami powinna być sygnalizacja 

dźwiękowa. 

Dźwięk powinien być wyraźny. 

  



 

Przycisk do zmiany światła na zielone  

powinien być: 

• na wysokości odpowiedniej dla osób  

na wózkach inwalidzkich  

• po prawej stronie przejścia dla pieszych 

• dobrze widoczny i wyraźnie wyczuwalny  

pod palcami 

• podświetlony. 

 

 

 

Przycisk do zmiany światła powinien 

brzęczeć. 

Wtedy osoby niewidome lub słabowidzące  

łatwo znajdą przycisk. 

Światła na przejściach dla pieszych 

powinny dłużej świecić się na zielono. 

Żeby osoby starsze, niewidome lub 

słabowidzące miały czas przejść na drugą 

stronę. 

 

 

  



 

Standard 09 - Przystanki komunikacji miejskiej 

Tu opisane są zasady budowania 

przystanków komunikacji miejskich.  

Przystanki powinny być dostosowane  

dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

 

 

 

 

 

 

Komunikacja miejska to na przykład: 

• autobusy 

• tramwaje  

• trolejbusy.  

• Trolejbusy to autobusy na prąd. 

 

 

 

 

 

 

Dostosowany przystanek jest dostępny  

dla wszystkich.  

Pozwala łatwo i bezpieczne wsiadać i 

wysiadać  

z autobusu, tramwaju lub trolejbusu. 

  



Dostosowany przystanek powinien mieć: 

• odpowiedni dach, 

• ekran z rozkładem jazdy, 

• informację głosową.  

Informacja głosowa mówi o której 

godzinie przyjedzie autobus, tramwaj 

lub trolejbus. 

• rozkład jazdy w alfabecie brajla, 

• miejsca oczekiwania. 

 

 

 

 

Ułatwienia zależą od: 

• tego gdzie jest przystanek.  

Na przykład czy jest blisko placówki  

dla osób ze szczególnymi potrzebami, 

• liczby osób które wsiadają i wysiadają 

na przystanku, 

• liczby autobusów które zatrzymują  

na się przystanku. 

 

 

 

 

Lokalizacja przystanków 

Przystanki powinny być blisko miejsc  

z których korzystają osoby ze 

szczególnymi potrzebami. 

Na przykład blisko szkoły, warsztatu lub  

ośrodka rehabilitacji. 

  



 

Blisko przystanków mogą być parkingi  

samochodowe i rowerowe.  

Ułatwi to szybszy przejazd z miejsca na 

miejsce. 

 

 

 

 

Droga do przystanku powinna być bez 

przeszkód  

i schodów. Powinna mieć równe chodniki  

i niskie krawężniki. 

 

 

 

Przy przystankach powinny być: 

• dobrze widoczne przejścia dla pieszych.  

Przejścia dla pieszych powinny być  

za odjeżdżającym autobusem, 

tramwajem lub trolejbusem,  

 

 

 

 

• oznaczenia jak dojść do najbliższych 

budynków publicznych.  

Budynki publiczne to na przykład  

banki, poczta, szpitale. 

  



 

Przystanki należy budować po obu  

stronach ulicy. 

Kierowca autobusu, tramwaju lub trolejbusu   

powinien widzieć ludzi idących na 

przystanek.  

 

 

 

Krawężnik naprowadzający 

Autobus, tramwaj lub trolejbus powinny 

podjeżdżać blisko krawężnika przystanku.  

Wtedy osoby na wózku mogą łatwo do 

niego wjechać. 

 

 

 

Przystanek powinien być długi, żeby 

autobus, tramwaj lub trolejbus  

mógł się na nim zatrzymać.  

 

 

 

Na przystanku powinien być krawężnik  

naprowadzający.  

Dzięki niemu osoby niewidome  

i słabowidzące będą wiedziały gdzie 

zatrzymuje się autobus, tramwaj  

lub trolejbus. 

  



Dach przystanku 

Każdy przystanek powinien mieć dach  

chroniący ludzi przed deszczem lub 

słońcem. 

Dach na przystanku powinien być 

dopasowany do szerokości chodnika. 

 

 

 

 

 

 

 

Na przystanku powinny być ławki  

z podłokietnikami. 

Podłokietnik to część ławki na którym 

można oprzeć łokcie. 

 

 

 

 

 

 

Na przystanku powinno być też miejsce 

oczekiwania dla osoby na wózku 

inwalidzkim.  

  



 

Szklane ściany przystanków muszą  

być oznaczone żółtymi szerokimi pasami  

dla osób słabowidzących.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przystanek powinien być dobrze oświetlony. 

Żeby tablica z rozkładem jazdy była dobrze 

widoczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dachu przystanku powinna być tabliczka  

z nazwą przystanku.  

Tabliczka powinna być dobrze widoczna  

dla pieszych i kierowców. 

  



 

 

 

 

 

Rozkład jazdy powinien być napisany 

dużymi wyraźnymi literami.  

Rozkład jazdy powinien być: 

• w formie informacji głosowej 

• w alfabecie brajla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozkład jazdy w alfabecie brajla musi mieć:  

• nazwę przystanku 

• numery autobusów, tramwajów  

i trolejbusów  

Przy rozkładzie jazdy może być mapa  

w alfabecie brajla i opis okolicy przystanku. 

  



 

 

 

Automaty do sprzedaży biletów powinny  

być blisko przystanku. 

Do automatów powinna prowadzić  

ścieżka z wypukłymi oznaczeniami na 

chodniku dla osób niewidomych  

i słabowidzących. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na każdym przystanku powinien być  

kosz na śmieci. 

Kosz nie powinien przeszkadzać ludziom.  

 

 

 

 

Czasem dach przystanku jest zbyt blisko  

krawężnika. 

Można wtedy zbudować przystanek  

z odwróconym dachem. 

Przystanek z odwróconym dachem 

stoi tyłem do ulicy.  

  



Platforma przystanku 

Platforma przystanku to część chodnika 

przy przystanku. 

Platforma powinna być twarda i płaska.  

Nie może być śliska. Nawet jak pada 

deszcz.  

Platforma powinna mieć inny kolor  

niż ścieżki rowerowe blisko przystanku. 

 

 

 

 

Przy krawężniku przystanku powinien być: 

• pas ostrzegający o krawędzi przystanku 

• żółty pas na krawędzi przystanku 

• kolorowe płytki z wypukłymi 

oznaczeniami na chodniku.  
Takie płytki pokazują osobom 

słabowidzącym gdzie są drzwi  

do autobusu, tramwaju lub trolejbusu. 

 

 

 

 

Platforma przystanku powinna być na tej 

samej wysokości co podłoga w autobusie, 

tramwaju lub trolejbusie. 

Wtedy osoby na wózku swobodnie wjadą  

i wyjadą. 

  



Czasem platforma przystanku  

jest podniesiona tylko w miejscu gdzie 

ludzie wsiadają do autobusu, tramwaju  

lub trolejbusu. 

Miejsca platformy które nie są podniesione 

trzeba zabezpieczyć barierkami lub 

przysiadakami.  

 

 

 

 

 

Na przystanku wiedeńskim autobus, tramwaj,  

trolejbus zatrzymuje się na środku ulicy. 

Na takim przystanku ulica między 

chodnikiem a autobusem, tramwajem lub 

trolejbusem powinna być podniesiona.  

Żeby była na tej samej wysokości co 

chodnik.  

Podniesiona część ulicy, po której idzie się  

do autobusu, tramwaju lub trolejbusu  

powinna mieć inny kolor. 

 

 

 

 

Otoczenie przystanku 

Drogi rowerowe przy przystankach  

nie powinny przeszkadzać osobom  

na przystanku. 

Parking dla rowerów powinien być 

blisko przystanku. 

  



 

Węzły przesiadkowe 

Węzły przesiadkowe to miejsca w których  

można przesiąść się do innego autobusu,  

tramwaju czy trolejbusu. 

 

 

 

 

 

Węzły przesiadkowe powinny mieć  

wyraźne oznaczenia dróg do: 

• postojów taksówek 

• innych przystanków 

• kas 

• automatów do sprzedaży biletów 

• wind. 

 

 

 

 

 

Chodniki przy przystankach powinny być  

dostępne dla wszystkich osób.  

W miejscach przesiadkowych powinna być  

kasa i punkt informacji z pętlą indukcyjną.  

Na przykład na dworcach autobusowych. 

  



 

Przy węzłach przesiadkowych powinny  

być infopunkty.  

W infopunktach powinny być pętle 

indukcyjne. 

Miejsca gdzie jest pętla indukcyjna  

powinny być oznaczone symbolem osoby 

głuchej z literą T. 

 

 

 

 

 

Chodnik dookoła infopunktu powinien mieć  

kolorowe i wypukłe oznaczenia.  

Kolorowe oznaczenie pokazuje jak daleko 

działa pętla indukcyjna. 

 

 

 

  



 

Standard 10 – Pokonywanie różnic wysokości  

w terenie 
 

 

 

Tu opisane są zasady przygotowania 

ciągów pieszych i budynków do potrzeb 

osób na wózkach. 

Osoby na wózkach mają trudności  

z poruszaniem się kiedy są schody.  

Żeby ominąć schody potrzebne są 

pochylnie i windy. 

 

 

 

 

Pochylnie 

 

Pochylnia to długi podjazd z małym 

nachyleniem. 

Pozwala osobie na wózku ominąć schody. 

Pochylnia wygląda tak jak na zdjęciu. 

 

 

 

 

 

Pochylnia powinna być obok schodów  

i głównych drzwi do budynku.  

Żeby osoby na wózku mogły szybko wejść  

do budynku. 

  



 

 

 

Pochylnia powinna być bezpieczna.  

Osoba na wózku musi bezpiecznie  

wjechać i zjechać.  

Wózek nie powinien rozpędzać się  

na pochylni. 

 

 

 

 

 

 

Na pochylni powinny być miejsca do 

odpoczynku.  

Miejsca do odpoczynku nazywają się 

spoczniki. 

Na spoczniku osoba na wózku może  

chwilę odpocząć.  

Może też skręcić wózkiem. 

 

 

 

 

Pochylnia powinna być wyraźnie 

oznaczona.  

Łatwa do zauważenia.  

Pochylnia powinna być szeroka.  

Żeby 2 osoby na wózkach mogły się 

minąć. 

  



 

Po obu stronach pochylni powinny być  

2 poręcze. Poręcze powinny być na całej 

długości pochylni.  

Jedna poręcz powinna być wyżej.  

Druga poręcz powinna być niżej.  

Żeby każdy mógł wygodnie trzymać się 

poręczy.  

Koniec poręczy powinien być wyraźnie  

zaznaczony. Na przykład kolorem.  

 

 

 

 

Pochylnia nie może być śliska. Nawet 

podczas deszczu.  

Pochylnia powinna być zbudowana z 

szorstkich materiałów.  

Pochylnia nie może być zbudowana z 

metalowych kratek.  

Po kratkach nie mogą chodzić psy 

asystujące.  

Pies asystujący pomaga osobie na wózku.  

Na przykład otwiera drzwi. 

 

 

Po bokach podłogi pochylni powinny być 

cokoły.  

Cokoły to niskie murki. Cokoły chronią 

osoby na wózkach przed zjechaniem  

na bok i spadnięciem.  

 

 

  



 

 

Tam gdzie pochylnia łączy się z chodnikiem  

powinno być płasko.  

Żeby osoby na wózku mogły bezpiecznie  

zjechać i zatrzymać się. 

 

 

 

 

 

 

Pochylnia powinna być oświetlona  

na całej długości.  

Oświetlenie na całej długości pochylni 

powinno być takie samo. 

 

 

 

 

Schody zewnętrzne 

 

 

Czasami w mieście są górki.  

Wtedy na chodnikach buduje się schody.  

O schodach na chodniku mówi się schody 

zewnętrzne.  

Schody to połączone ze sobą stopnie.  

Wszystkie stopnie powinny być równe. 

  



 

Żeby osoby na wózku mogły ominąć schody,  

potrzebna jest pochylnia lub winda.  

Na schodach zewnętrznych nie powinno 

być platform przyschodowych.  

Na platformę przyschodową wjeżdża się 

wózkiem i platforma jedzie na górę 

schodów.  

Ale na schodach zewnętrznych  

platforma nie jest bezpieczna.  

 

 

 

 

Na schodach zewnętrznych  

nie powinno być schodołazów.  

Schodołaz to specjalne urządzenie.  

Razem z osobą na wózku wchodzi  

i schodzi ze schodów.  

Ale na schodach zewnętrznych  

schodołazy nie są bezpieczne. 

 

 

 

 

Niektóre schody są krótkie, mają kilka stopni.  

Inne są długie. Długie schody powinny być  

przedzielone spocznikami.  

Spoczniki to miejsca gdzie można  

zatrzymać się i odpocząć. 

Na spocznikach schodów w parkach powinny  

być miejsca do odpoczynku.  

Spoczniki nie mogą przeszkadzać osobom  

idącym po schodach. 



 

 

Przy spocznikach powinny być pasy  

z wypukłymi oznaczeniami. 

Pas z wypukłymi oznaczeniami powinien 

znajdować się też przed pierwszym 

stopniem schodów prowadzących w górę.  

I przed pierwszym stopniem schodów  

w dół. Dzięki temu osoby niewidome 

wiedzą gdzie zaczynają się i kończą schody.  

 

 

 

 

Pierwszy i ostatni stopień schodów  

powinien być wyraźnie oznaczony.  

Na przykład kolorem.  

Kolor powinien być widoczny przy 

wchodzeniu i przy schodzeniu.  

Schody powinny być dobrze oświetlone. 

 

 

 

 

Stopnie schodów powinny być bezpieczne  

dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

Na przykład dla osób z problemami  

z chodzeniem.  

Muszą być bez wystających części.  

Nie mogą być zbudowane z metalowych 

kratek. 

Każdy stopień powinien być taki sam.  

  



Na schodach powinny być rynny rowerowe.  

Rynny rowerowe ułatwiają prowadzenie  

rowerów w górę i w dół.  

Mogą być zbudowane z tego samego  

co schody.  

Rynny rowerowe są z boku schodów,  

pod poręczami.  

 

 

Poręcze powinny być na całej długości  

schodów. 

Poręcze powinny wystawać przed pierwszy 

stopień. I po ostatnim stopniu.  

Wystające poręcze pomagają osobom,  

które chodzą o kulach.  

Mogą jedną ręką chwycić poręcz i 

przełożyć kule do drugiej ręki. 

Wystające poręcze pomagają też osobom 

niewidomym.  

Wiedzą gdzie schody się kończą.  

 

 

Poręcze powinny być gładkie.  

Końce poręczy powinny być inne.  

Na przykład szorstkie.  

Wtedy osoby niewidome będą wiedziały,  

że schody się kończą. 

Na końcu poręczy może być informacja  

w alfabecie brajla.  

Na przykład informacja o miejscu gdzie 

jesteśmy. 

  



 

 

Na schodach powinny być podjazdy  

dla wózków dziecięcych.  

Podjazdy dla wózków dziecięcych  

powinny być oddzielone od schodów 

dodatkową poręczą. 

 

 

 

 

 

Podjazdy dla wózków dziecięcych  

powinny być zawsze po jednej stronie 

schodów.  

Po prawej stronie gdy schodzimy  

po schodach. 

Po podjeździe dla wózków można 

prowadzić wózki zakupowe.  

Osoby starsze często przewożą  

zakupy w takich wózkach.  

Wtedy łatwiej jest iść po schodach. 

 

 

 

 

 

Pierwszy i ostatni stopień schodów 

powinien wyróżniać się.  

Powinien być specjalnie oznakowany.  

Na przykład mieć wypukłe elementy.  

Wtedy osoby niewidome będą bardziej 

bezpieczne.   



Windy zewnętrzne  

Windy pomagają pokonać duże wysokości.  

Windy zewnętrzne buduje się poza 

budynkami. Na przykład przy wiaduktach  

z przystankami: 

• autobusowymi  

• tramwajowymi 

• kolejowymi.  

 

 

 

Osoby ze szczególnymi potrzebami  

nie muszą wchodzić po schodach.  

Windą mogą jeździć osoby: 

• o kulach  

• poruszające się przy balkonikach   

• na wózkach i skuterach inwalidzkich. 

Windą mogą jeździć osoby z rowerem.  

Nie muszą wtedy nieść roweru po 

schodach. 

Windą może jechać osoba z dzieckiem  

w wózku. Albo z wózkiem bliźniaczym.  

W wózku bliźniaczym jeździ 2 dzieci.  

 

  



 

 

 

Drzwi do windy powinny być szerokie.  

Winda powinna być w środku duża.  

Żeby osoba na wózku mogła obrócić się. 

 

 

Drzwi windy powinny same otwierać się  

i zamykać.  

Muszą jednak mieć specjalne urządzenia.  

Te urządzenia chronią osobę, gdy wsiada 

lub wysiada przed zamknięciem drzwi. 

 

 

 

 

 

 

 

Windy zewnętrzne powinny być ze szkła.  

Widzimy wtedy czy ktoś jest w środku.  

Jest to dobre dla osób które boją się 

małych pomieszczeń. 

  



 

 

 

 

W środku windy powinny być poręcze.  

Gdy winda jedzie w górę i w dół można  

trzymać się poręczy. To jest bezpieczne.  

W windzie może być rozkładane krzesło.  

 

 

 

 

 

 

 

Droga do windy powinna być oznaczona.  

Na przykład przez wypukłe elementy  

na chodniku dla osób niewidomych.  

Drzwi windy i obramowanie powinny być 

oznaczone.  

Na przykład kolorowym paskiem.  

To pomaga wejść osobom słabowidzącym. 

 

 

 

 

 

 

Przycisk przywołania windy powinien  

znajdować się z prawej strony drzwi.  

Tak jak na zdjęciu. 

  



 

 

Przyciski w środku windy powinny być  

na odpowiedniej wysokości.  

Powinny być blisko drzwi.  

Najlepiej po prawej stronie. Żeby łatwo  

można zobaczyć przyciski i dotknąć. 

Przyciski powinny być ustawione  

w jednym rzędzie.  

Przycisk parteru powinien wyróżniać się  

kolorem i wielkością. Tak jak na zdjęciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W windzie powinna być informacja 

głosowa. Informacja mówi: 

• numer piętra 

• czy winda jedzie w górę czy w dół 

• kiedy drzwi się otwierają. 

  



 

 

 

 

W windzie powinien być alarm.  

Gdy winda nagle stanie i nie możesz  

z niej wyjść, naciśnij przycisk alarmu.  

Tak wezwiesz pomoc. 

Alarm pozwala na rozmowę z osobami,  

które udzielą ci pomocy. 

 

 

 

  



 

Standard 11 - Miejsca postojowe 
 

Tu opisane są zasady przygotowania miejsc postojowych. 

Na miejsca postojowe mówi się też miejsca parkingowe. 

 

W mieście są miejsca parkingowe dla  

osób z niepełnosprawnościami.  

Żeby zaparkować trzeba mieć specjalną  

kartę parkingową.  

Kartę dostają osoby które nie chodzą.  

Albo mają duże trudności z chodzeniem. 

Kartę musisz położyć w samochodzie  

za szybą. 

 

 

Miejsca parkingowe dla osób  

z niepełnosprawnościami są pomalowane  

na niebiesko.  

Na środku jest namalowany biały wózek 

inwalidzki albo białe przecinające się linie.  

 

 

 



 

 

 

Przy miejscu parkingowym stoi niebieski  

znak drogowy z literą P.  

Pod nim jest biała tabliczka z osobą na 

wózku.  

  



Miejsca parkingowe dla osób  

z niepełnosprawnościami są szersze niż 

zwykłe miejsca parkingowe. 

Dzięki temu można łatwo wjechać 

samochodem.  

Można wtedy szeroko otworzyć drzwi  

i postawić obok wózek inwalidzki.  

 

 

 

Zaparkowane samochody nie mogą 

przeszkadzać  

innym ludziom: 

• chodzić po chodniku  

• przechodzić przez ulicę. 

 

 

 

 

Osoby z niepełnosprawnościami powinny 

łatwo i bezpiecznie przejechać wózkiem  

z parkingu na chodnik.  

 

 

 

 

Chodnik powinien mieć niski krawężnik. 

Powinien być twardy i równy.  

Dzięki temu łatwo po nim chodzić i jeździć 

na wózkach. 

  



Miejsca parkingowe dla osób  

z niepełnosprawnościami powinny być  

blisko głównego wejścia do: 

• urzędu 

• sklepu 

• stadionu 

• parku 

• szkoły 

• szpitala 

• warsztatu terapii zajęciowej. 

 

 

 

 

Parkingi podziemne często są w galeriach 

handlowych. Są też pod nowymi osiedlami 

mieszkaniowymi.  

Na parkingach podziemnych powinny być 

wyznaczone miejsca dla osób  

z niepełnosprawnościami.  

 

 

 

 

Na parkingach podziemnych muszą być  

windy.  

Windą wjedziesz z parkingu do sklepu  

lub do mieszkania. 

 

 

  



 

Standard 12 – Drogi rowerowe i ciągi pieszo-

rowerowe 
 

 

 

 

 

Tu opisane są zasady przygotowania  

dróg rowerowych i ciągów pieszych.  

Drogi rowerowe to miejsca którymi ludzie  

jeżdżą na rowerach. 

 

 

 

 

 

 

Droga rowerowa powinna być wyraźnie 

wyznaczona. Po niej ludzie powinni 

bezpiecznie jeździć na rowerze. 

Po drodze rowerowej nie powinien chodzić 

pieszy. 



 

 

Droga rowerowa jest często zbudowana  

obok ciągu pieszego. 

Czasami jednak drogi nie są od siebie 

oddzielone. 

Są wspólne. Wtedy trzeba bardzo uważać. 

 

  



 

 

 

Droga rowerowa powinna być widoczna  

dla pieszych. Także dla osób  

ze szczególnymi potrzebami. 

Droga rowerowa powinna mieć inny kolor  

niż ciągi piesze. 

 

 

 

 

 

 

Droga rowerowa powinna mieć wypukłe 

oznaczenia. Wtedy osoby słabowidzące 

łatwiej zobaczą gdzie jest droga rowerowa. 

Osoby niewidome wyczują wypukłe 

oznaczenia pod stopami lub pod białą 

laską. I nie wejdą na drogę rowerową. 

 

 

 

 

 

 

Droga rowerowa powinna być oddzielona  

od ciągu pieszego. 

Na przykład przez pas zieleni. 

Pas zieleni to trawa, kwiaty, krzaki. 

  



 

Czasami między drogą rowerową i ciągiem  

pieszym jest małe nachylenie. 

Nachylenie zrobione jest z kamiennej 

kostki. 

Wtedy osoby niewidome wyczują 

nachylenie pod stopami i pod białą laską.  

I nie wejdą na drogę rowerową.  

 

 

 

 

 

 

Czasami między drogą rowerową  

a ciągiem pieszymi są barierki.  

To też bezpieczne oddzielenie.. 

 

 

 

 

 

 

Trzeba bardzo uważać jeśli droga 

rowerowa jest blisko przystanku 

autobusowego. 

Tam droga rowerowa nie jest prosta. 

Zakręca żeby ominąć przystanek. 

Tak jak na zdjęciu.  

  



 

 

Przejścia przez drogę rowerową muszą być 

specjalne oznaczone.  

Tak jak przejścia przez ulicę. 

Na przykład przez namalowane białe pasy. 

 

  



 

 

 

Standard 13.1 – Tereny rekreacyjne 
 

Tu opisane są zasady przygotowania 

terenów rekreacyjnych. 

Tereny rekreacyjne to miejsca w których 

ludzie mogą odpoczywać.  

Na przykład park w mieście lub las.  

W tych miejscach ludzie mogą spotykać się  

i spędzać razem czas. 

 

 

Na terenach rekreacyjnych można też 

ćwiczyć. 

Na przykład na siłowni na świeżym 

powietrzu. 

Tereny rekreacyjne powinny być 

bezpieczne i wygodne dla wszystkich. 

 

 



 

 

 

W parkach i lasach powinny być ścieżki  

do spacerowania. 

Ścieżki mogą być długie i krótkie. 

Krótkie ścieżki są dobre dla osób  

z problemami z chodzeniem. 

  



 

 

 

Wszystkie ścieżki powinny być bezpieczne,  

twarde i równe. Nie mogą być śliskie.  

Żeby ludzie się nie potykali i nie ślizgali. 

Nawet jak pada deszcz. 

 

 

 

 

Przy ścieżkach powinny być miejsca  

do odpoczynku. 

Miejsca do odpoczynku powinny być  

blisko siebie. 

Przy ścieżkach mogą być kolorowe rośliny. 

Osoby z niepełnosprawnością mogą 

+patrzeć, wąchać i dotykać różne rośliny. 

 

 

 

 

Rośliny w parkach powinny być bezpieczne. 

Na przykład nie powinny powodować alergii. 

Alergia to choroba.  

Blisko niektórych roślin osoby z alergią: 

• mają katar,  

• kichają,  

• kaszlą,  

• swędzą je oczy. 

 

 

  



Ścieżki dla pieszych muszą być puste.  

Na ścieżkach nie powinno być żadnych 

przeszkód. 

Muszą być bezpieczne dla osób  

ze szczególnymi potrzebami. 

Na przykład dla osób niewidomych. 

Gałęzie na drzewach blisko ścieżek 

powinny być przycinane.  

Wtedy piesi mogą bezpiecznie spacerować.  

 

 

 

 

Ścieżki dla pieszych powinny być dobrze 

oświetlone. Lampy w parku powinny być:  

• ustawione w równych odstępach  

od siebie 

• po tej samej stronie ścieżki 

• w odpowiedniej odległości od ścieżki. 

 

 

 

 

Obok ścieżek powinny być miejsca  

do odpoczynku. Na przykład ławki i miejsca  

do zaparkowania wózków inwalidzkich. 

Miejsca do odpoczynku powinny być duże.  

Żeby osoby na wózku mogły się przesiąść 

na ławkę. 

Powinno być tam miejsce dla wszystkich  

którzy chcą odpocząć. 

  



 

Miejsca do odpoczynku powinny być 

oznaczone kolorem. 

Powinny też mieć wypukłe oznaczenia  

na chodniku. Każdy powinien je łatwo 

znaleźć. 

W miejscach do odpoczynku powinny być 

daszki. Daszki chronią osoby przed  

deszczem lub słońcem. 

 

 

 

 

W miejscach do odpoczynku powinny  

być ławki.  

Ławki powinny mieć oparcia na plecy  

i łokcie. 

Ławki powinny mieć odpowiednią 

wysokość.  

Wtedy osobom starszym łatwo jest wstać. 

W miejscach do odpoczynku powinny być 

małe ławeczki dla dzieci.  

 

 

 

 

Ławki powinny być w różnych kolorach.  

Wtedy łatwo je zauważyć.  

Ławki i inne urządzenia w miejscach  

do odpoczynku powinny być bezpieczne.  

Nie mogą mieć ostrych brzegów.  

Żeby nikt się nie skaleczył albo nie podarł 

ubrania.  



Na terenach rekreacyjnych powinny być  

tablice z informacjami.  

Przy tablicach na ścieżkach powinny być  

wypukłe oznaczenia. 

Tablice z informacjami nie powinny  

przeszkadzać pieszym.  

Informacje powinny być napisane tak żeby  

każdy mógł je przeczytać.  

Na przykład w alfabecie Brajla.  

Alfabetu Brajla używają osoby niewidome  

do czytania i pisania.  

 

 

 

Plaże i kąpieliska 

 

Kąpielisko to miejsce gdzie można się kąpać.  

Na przykład nad jeziorem, nad morzem.  

Wejście na kąpielisko powinno być 

wygodne i bezpieczne dla osób  

z niepełnosprawnościami. 

Na kąpieliskach powinni być ratownicy. 

Ratownicy powinni wiedzieć jak pomagać 

osobom z niepełnosprawnościami.  

 

 

 

Przystanki autobusowe powinny być blisko 

kąpieliska. 

  



 

Przy kąpieliskach powinny być parkingi  

dla osób z niepełnosprawnościami. 

Albo miejsca gdzie osoba z niepełnosprawnością  

będzie mogła wyjąć wózek i wysiąść  

z samochodu. 

Dojście z przystanku lub parkingu  

do kąpieliska powinno być wygodne  

i bezpieczne.  

 

 

 

 

 

Na kąpielisku powinien być szeroki pomost  

dla osób na wózku.  

Na plażach powinny być ścieżki do 

jeżdżenia wózkiem. 

Ścieżki dla wózków powinny dochodzić  

do wody. Żeby osoby na wózkach mogły  

po nich dojechać do brzegu. 

 

 

 

 

 

Na plażach powinny być ławki. Ławki 

powinny być wygodne i bezpieczne. 

Powinny mieć oparcia na plecy i łokcie. 

Przy ławkach powinny być daszki żeby 

chronić osoby przed słońcem.  

  



 

Na plażach powinny być przebieralnie  

i prysznice. 

Przebieralnie to miejsca gdzie można się  

przebrać w strój kąpielowy. 

Przebieralnie i prysznice powinny być 

wygodne i bezpieczne dla osób  

z niepełnosprawnościami. 

 

 

 

 

Na plażach powinny być toalety dla osób  

z niepełnosprawnościami. 

W toaletach powinny być uchwyty, 

umywalki i lustra dla osób na wózkach. 

W toaletach powinien być specjalny 

przycisk do wzywania pomocy. 

W toalecie powinien być przewijak.  

Przewijak to miejsce do przewijania.  

 

 

 

 

Przy wejściach na plażę powinny być ławki. 

Ławki powinny mieć oparcia na plecy  

i łokcie. 

Ławki powinny mieć odpowiednią 

wysokość. Wtedy osobom starszym łatwo 

jest wstać. 

W miejscach do odpoczynku powinny być  

małe ławeczki dla dzieci.  

  



 

Wejście do wody powinno być wygodne  

i bezpieczne dla osób  

z niepełnosprawnościami.  
Na kąpielisku powinna być wypożyczalnia 

sprzętu do pływania dla osób  

z niepełnosprawnościami.  

 

 

 

 

W wypożyczalni można pożyczyć rzeczy  

do pływania. Na przykład wózek terenowy 

albo wózek amfibię. 

Wózkiem terenowym można jeździć  

po piasku. 

Wózkiem amfibią też można pływać  

w wodzie. Na przykład w morzu. 

 

 

 

 

Punkty widokowe 

 

Punkty widokowe to miejsca gdzie można  

podziwiać piękne widoki. 

Dojście do punktu widokowego powinno 

być wygodne i bezpieczne dla osób  

z niepełnosprawnościami. 

Przystanki autobusowe powinny być blisko  

punktów widokowych. 

  



 

 

 

Obok punktu widokowego powinna być 

tablica informacyjna. 

Na tablicy są informacje co można 

zobaczyć z punktu widokowego. 

Informacje powinny być napisane tak żeby 

każdy mógł je przeczytać. 

Na przykład w tekście łatwym do czytania  

i zrozumienia.  

 

 

 

 

Na drodze do punktu widokowego powinny 

być poręcze. 

Poręcze ułatwiają dojście do punktu 

widokowego. 

W punkcie widokowym powinny być 

wygodne ławki. 

Nad częścią punktu widokowego powinien  

być daszek. Żeby chronić osoby  

przed słońcem lub deszczem. 

 

 

 

Punkt widokowy powinien mieć ogrodzenie. 

Ogrodzenie chroni przed spadnięciem. 

Musi być niskie. Nie może zasłaniać widoku 

niskiej osobie lub na wózku. 

  



Przystanie 

 

Przystanie to miejsca gdzie są łódki lub 

jachty. 

Jacht to łódka z żaglami. 

Przystanie są w miejscach odpowiednich 

dla łódek. 

Na przykład tam gdzie jest głęboko  

i nie ma dużych fal. 

 

 

 

Przy przystaniach powinny być miejsca 

do parkowania dla osób  

z niepełnosprawnościami. 

Przystanki autobusowe powinny być blisko 

przystani. 

Przy przystani powinna być toaleta dla  

osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

 

 

Przy przystaniach są pomosty. 

Po pomoście można dojść do łódki.  

Pomosty muszą być bezpieczne.  

Nie mogą być śliskie.  
Boki i koniec pomostu powinny być 

oznaczone kolorem. 

Na bokach i na końcu pomostu powinny 

być małe murki lub poręcze. 

Wtedy nikt nie spadnie z pomostu do wody. 

  



 

 

Wejście na pomost powinno być wygodne  

i bezpieczne dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

Na przykład powinno mieć podjazd. 

Niektóre pomosty przy przystaniach są 

ruchome.  

To znaczy poruszają się gdy jest wiatr lub 

duża fala. 

 

 

 

 

Pomosty powinny być szerokie.  

Osoby na wózkach na pomostach muszą  

bezpiecznie się poruszać. 

Na pomostach nie może być przeszkód.  

Słupki do przywiązywania łódek powinny 

być: 

• na samych brzegach pomostu 

• oznaczone kolorem. 

 

 

 

 

Wejście z pomostu na łódkę powinno być  

wygodne i bezpieczne. 

Na pomoście powinien być sprzęt do 

pomocy osobom na wózkach. Na przykład 

podnośniki.  

 

  



 

Standard 13.2 – Place zabaw 
 

Tu opisane są zasady przygotowania bezpiecznych  

placów zabaw. 

 

 

Integracyjny plac zabaw to miejsce zabaw  

dzieci sprawnych i dzieci o szczególnych  

potrzebach. 

To też miejsce spotkań rodziców.  

 

 

 

 

 

Na integracyjnym placu zabaw powinny  

być urządzenia dostępne dla dzieci  

z niepełnosprawnościami. 

Na przykład huśtawki.  

 

 

 

 

 

Place zabaw powinny być daleko od ulic i boisk. 

Żeby nie było hałasu. 

Hałas przeszkadza dzieciom: 

• słobosłyszącym 

• słabowidzącym 

• i z autyzmem. 

  



 

 

Na placu zabaw musi być dostępne miejsce  

z dachem. Żeby osoby na wózku mogły  

schować się przed deszczem. 

Pod dachem z boku powinien być stół 

do przewijania dziecka.  

 

 

 

 

 

 

 

Na dużym placu zabaw musi być dostosowana  

toaleta dla osób na wózkach.  

 

 

 

 

 

 

 

Czasami zamiast płotu można postawić 

żywopłot z wejściem.  

Żywopłot to ogrodzenie z drzew lub krzewów.  

Drzewa lub krzewy są przycięte z boków i od 

góry.  

  



 

Wejście na plac zabaw powinno być szerokie 

dla osób na wózkach. 

U góry przy wejściu powinna być blokada  

dostępna dla osób z niepełnosprawnością rąk. 

Obok bramki powinna być dotykowa mapa. 

Może być makieta placu zabaw. 

 

 

 

Ścieżki na placu zabaw powinny prowadzić  

do wszystkich urządzeń.  

Na ścieżce powinny zmieścić się obok siebie 

2 osoby na wózku.  

Ścieżki dla osób na wózkach powinny być twarde. 

Powinny mieć inny kolor.  

 

 

 

Urządzenia do zabawy na placu zabaw 

 

 

 

 

Pod wysokimi urządzeniami musi być 

miękka podłoga. Ścieżki powinny być twarde. 

Dookoła ścieżek trzeba zostawić piasek i trawę. 

  



 

  

Wszystkie urządzenia do zabawy muszą być  

bezpieczne. Muszą mieć różne kolory. 

Na przykład wszystkie huśtawki są 

w kolorze niebieskim. 

 

 

 

 

 

 

Przy huśtawkach powinna być zaznaczona  

strefa bezpieczeństwa.  

Stefa bezpieczeństwa zaznaczona jest kolorem  

i innym materiałem. 

Strefa pokazuje jak daleko trzeba być  

od huśtawki kiedy ktoś z niej korzysta. 

 

 

 

 

 

 

Huśtawki i karuzele powinny stać z boku placu. 

Żeby było bezpiecznie. 

Niektóre dzieci potrzebują pomocy w zabawie. 

Dlatego huśtawki i karuzele powinny mieć  

siedzenia dla dzieci i dorosłych. 

  



 

 

Pod huśtawkami powinna być miękka podłoga. 

Huśtawka dla dzieci na wózkach powinna 

być ogrodzona barierką. 

 

 

 

 

Dokoła karuzeli powinna być strefa  

bezpieczeństwa czyli wolne miejsce.  
Żeby małe dzieci nie podchodziły  

do kręcącej się karuzeli.  

 

 

 

 

Zjeżdżalnia powinna stać w cieniu.  

Powinna być szeroka. 

Żeby dorosła osoba mogła zjechać 

z dzieckiem na kolanach. 

Koniec zjeżdżalni musi być długi  

żeby zwolnić przed zejściem. 

 

 

 

 

Balustrady powinny mieć inny kolor niż 

urządzenia. 

Żeby osoby słabowidzące mogły je zobaczyć.  

Balustrada to na przykład bezpieczne  

ogrodzenie urządzeń na placu zabaw. 

  



 

Piaskownice powinny być dostępne dla 

dzieci na wózkach.  

Brzegi piaskownicy powinny być dobrze 

widoczne. Powinny mieć inny kolor. 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie tablice informacyjne i zabawki  

powinny być na odpowiedniej  

wysokości dla osób na wózkach. 

 

 

 

 

 

 

Informacja na placu zabaw  

 

Znaki informacyjne muszą być  

łatwe do przeczytania. 

Muszą mieć duże litery. 

Informacje powinny być pokazane 

w formie: 

• mapy 

• rysunków lub zdjęć 

• symboli. 

Informacje powinny być dotykowe.  

  



 

 

Mapa dotykowa powinna być przy wejściu  

na plac zabaw.  
Wszystkie piktogramy powinny być 

na tablicy informacyjnej.  

 

 

 

 

Wszystkie miejsca zabaw powinny mieć 

piktogramy dotykowe. 

Piktogramy mogą być na balustradach.  

Dzięki temu niewidome dzieci będą wiedziały  

że są na przykład na górze zjeżdżalni.    

 

 

Rośliny na placu zabaw 

 

Na placach zabaw powinno być dużo roślin. 

Rośliny mogą chronić od 

• wiatru 

• słońca 

• hałasu. 

Mogą być fajną zabawą w zapachy i dotyk.  

 

 



 

 

Rośliny mogą być w donicach.  

Osoby na wózkach mogą do nich podjechać. 

Wszystkie rośliny muszą być bezpieczne 

dla dzieci i dorosłych.  

 

  



 

Standard 14 - Tymczasowa organizacja  

ruchu pieszego 
 

Tu opisane są zasady przygotowania bezpiecznego 

ruchu dla pieszych. 

 

Ruch pieszy to wszystkie osoby chodzące  

oraz poruszające się na wózkach 

inwalidzkich. 

Ciągi piesze to miejsca którymi chodzi 

pieszy.  

Na przykład chodniki i ścieżki w parku.  

 

 

 

 

W czasie remontu chodnika, ścieżki  

i ulicy osoby z niepełnosprawnościami mogą 

mieć trudności z omijaniem przeszkód. 

 

 

 

 

Przeszkody w czasie remontu to: 

• wykopy,  

• plac budowy, 

• maszyny budowlane.  

Na przykład koparki, spychacze. 

• zamknięte drogi i przejścia dla pieszych. 

 



Przed rozpoczęciem remontu drogi  

lub chodnika firma remontowa musi  

dostać zgodę.  

Dostanie zgodę gdy przygotuje inną drogę  

dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.  

Taka droga nazywa się drogą tymczasową.  

Tymczasową czyli na jakiś czas. Na przykład  

na czas remontu.  

 

 

 

 

Przygotowanie dostępnej drogi tymczasowej  

jest obowiązkiem firmy remontowej. 

Droga tymczasowa musi być przygotowana   

zgodnie z zasadami. 

 

 

 

 

Tymczasowa droga dla pieszych musi  

być bezpieczna. 

Trzeba ją dobrze oznaczyć dla osób 

słabowidzących. 

Powinna być często sprzątana.  

Nie może być śliska. Nawet gdy pada 

deszcz. 

  



 

Tymczasowa droga musi być odpowiednio 

szeroka. Żeby łatwo korzystały z niej osoby 

na wózkach i matki z dziećmi. 

Czasami na tej drodze musi być kładka  

lub mostek. Muszą mieć poręcze. 

 

 

 

 

Miejsce remontu powinno być ogrodzone  

zaporami. Zapora to czerwono-biały płot  

z 2 lub 3 desek.  

Zapora z 3 deskami powinna być tam  

gdzie chodzą: 

• dzieci  

• osoby słabowidzące i niewidome. 

Na przykład przy przedszkolach i szkołach. 

Taka zapora pomaga osobom które używają  

białej laski.  

 

 

 

 

Trzeba też postawić zapory kiedy  

na chodniku zaparkuje samochód 

dostawczy. 

Żeby osoby słabowidzące i niewidome  

nie weszły na samochód. 

Jeżeli remont trwa długo, miejsce trzeba 

oddzielić zaporą betonową.  

Beton to mocny materiał budowlany. 

  



 

Na drogach dla samochodów zapory 

powinny być oklejone folią odblaskową 

w czerwono-białe pasy.  

Folię odblaskową dobrze widać w nocy. 

Na zaporach powinny być światła 

ostrzegawcze. 

 

 

 

 

 

 

Przy drodze tymczasowej muszą być 

znaki drogowe i tablice informacyjne.  

Na żółtych znakach i tablicach powinny  

być czarne napisy i rysunki. 

Napisy muszą być duże i widoczne.  

 

 

 

 

 

 

Informacja o remoncie i drodze 

tymczasowej powinna być na stronie 

internetowej miasta lub wsi. 

Informacja powinna być dostępna dla  

osób z różnymi niepełnosprawnościami.  

 


