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1. Wstęp
1.1. Czym jest planowanie dostępności?

1.2. Polska w kontekście planowania dostępności

1. Dz.U. 2011 Nr 144 poz.859;2. GUS, Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe 2002, Warszawa 2003, s.23;

Rysunek 1.1. Le Corbusier „Modulor”

Rysunek 1.2. Sposób wyznaczenia optymalnego zasięgu ramion dla różnych grup osób
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1.3. Cele publikacji

3. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Wizytacja lokali wyborczych pod kątem ich dostosowania do potrzeb osóbz niepełnosprawnością, Warszawa 2010;4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczychdostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz.U. 2001 Nr 81, poz. 888);5. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Informator „wybory dla wszystkich”, Warszawa 2011, s. 12;6. Department of Justice, ADA – Standards for Accessible Design, 2010;
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2. Podstawowe akty prawne

7. Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tekst jednolity;8. Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami;9. W brzmieniu rozporządzenia z dnia 6 listopada 2008 (Dz.U. 2008 Nr 201 poz. 1238);10. Ibidem;11. Mowa tu o budynkach, podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;12. W brzmieniu rozporządzenia z dnia 12 marca 2009 (Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 461);
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13. Ustawa prawo budowlane, art. 9 ust. 14;14. Ibidem, art. 5 ust. 1 pkt 4;

Fotografia 2.1. Kilka stopni przed wejściem to dla osobyporuszającej się na wózku inwalidzkimbariera nie do pokonania
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3. Transport publiczny
3.1. STACJE METRA

3.1.1. Informacje ogólne

15. Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Osobyo ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiegosystemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 64 z 07.03.2008), pkt 2.2;
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3.1.2. Dojścia do stacji metra
3.1.3. Wejścia

Rysunek 3.1. Przykładowe układy tuneli podziemnych. Krzyżowanie korytarzy pod kątem prostympozwala uzyskać największą czytelność przestrzeni komunikacyjnej.
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3.1.4. Drzwi wewnętrzne, urządzenia kontroli biletów i przegrody transparentne 3.1.5. Trasa wolna od przeszkód

16. Rozp. Min. Infr. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, §62 ust.1;

Rysunek 3.2. Sposób oznakowania przegród transparentnych

Rysunek 3.3. Po lewej  komunikację w obrębie skrzyżowania zapewniają naziemne przejścia dla pieszych.Wystarczające jest zapewnienie dostępności jednego wejścia.
Po prawej  brak przejść naziemnych. Wszystkie wejścia muszą być dostępne.
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3.1.6. Pochylnie

3.1.7. Schody

3.1.8. Schody ruchome
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3.1.9. Dźwigi osobowe

3.1.10. Perony

17. Decyzja Komisji dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, pkt 4.1.2.19.;

Rysunek 3.4. Dwa układy peronów: u góry  perony boczne, na dole  peron wyspowy
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3.1.11. Ścieżki dotykowe
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3.1.12. Strefa zagrożenia

3.1.13. Informacja wizualna, dźwiękowa i dotykowa18

18. Punkt 3.1.13. opracowano w oparciu o Decyzję Komisji dotyczącą technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresieaspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnychi transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, pkt 4.1.2.11. i 4.1.2.12.;

Rysunek 3.5. Międzynarodowy symbol osoby niepełnosprawnej i znak pętli indukcyjnej
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3.1.14. Urządzenia do wzywania pomocy

19. Ibidem, pkt 4.1.2.11.1;
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3.1.15. Oświetlenie

3.1.16. Automaty telefoniczne i inne urządzenia

3.1.17. Toalety dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się

3.1.18. Posadzki i materiały wykończeniowe

Rysunek 3.6.
Po lewej  układ klawiatury telefonicznej;
Po prawej  komputerowej.
W obu przypadkach klawisz z numerem "5"został oznaczony wypukłą kropką.
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3.2. PRZYSTANKI AUTOBUSOWE I TRAMWAJOWE

3.2.1. Dojścia do przystanków

3.2.2. Parametry peronu/przystanku

20. Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 430, z późniejszymi zmianami;

Rysunek 3.7. Przykładowy układ przystanku. W nawiasach podano parametry dopuszczalnew wyjątkowych sytuacjach. Szerokość przystanku oraz odległość pomiędzy wiatą a krawędziąprzystanku są zależne od jego układu.
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3.2.3. Zabezpieczenie peronu/przystanku

3.2.4. Strefa zagrożenia

3.2.5. Ścieżki dotykowe

3.2.6. Elektroniczne rozkłady jazdy

21. L. Schwartz, E. Nahlik, E. Góral, , 19992000;

Rysunek 3.8. Sposób projektowania strefy zagrożenia wzdłuż krawędzi przystanków transportupublicznego
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Fotografia 3.1. Elektroniczny rozkład jazdy. Przyciskuruchamiający informację głosowąpodświetlony na czerwono.
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4. Budynki mieszkalne

4.1. Dojścia do budynków

4.2. Dostępność terenów zewnętrznych

4.3. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

4.4. Miejsca gromadzenia odpadów

22. Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami;

Rysunek 4.1. Przykładowy układ ciągu pieszego z miejscem do wypoczynku
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4.5. Wejścia

4.6. Domofony

4.7. Dzwonki do drzwi i włączniki światła

4.8. Komunikacja pozioma i pionowa

23. Rozp. Min. Infr. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, §193 ust.2a;24. Rozp. Min. Infr. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie, §23ust.1;

Fotografia 4.1. Domofon z panelem dotykowym.Pomimo zastosowania napisóww alfabecie Braille'a domofon jestniedostępny dla osóbniewidomych.

Fotografia 4.2. Zbyt stroma pochylnia z ograniczonymprzez reklamę dostępem do poręczyutrudnia osobie poruszającej się nawózku podjechanie.
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4.9. Drzwi

4.10. Parametry pomieszczeń w mieszkaniu

25. Rozp. Min. Infr. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, §75 ust.1;26. Ibidem, §93;

Rysunek 4.2. Przykładowe układy pomieszczeń umożliwiającychporuszanie się osobie na wózku inwalidzkim
W kuchniach na niebiesko zaznaczono przestrzeń bezblatu pod szafkami umożliwiającą przygotowanieposiłków oraz zawracanie wózkiem.
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Rysunek 4.3. Przykład adaptacji niewielkiej łazienki do potrzeb osoby poruszającej się na wózkuinwalidzkim. Brodzik oraz przestrzeń pod umywalką wykorzystywane są jako przestrzeńmanewrowa.
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5. Obiekty hotelarskie

5.1. Wymagania ogólne

5.2. Zagospodarowanie terenu

5.3.Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

27. Dz.U. 2006 Nr 22 poz. 169;28. j. m. – jednostka mieszkalna;29. Oznaczenie kategorii obiektu, np. *****  pięciogwiazdkowy, ***  trzygwiazdkowy;30. Rozp. Min. Infr. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, §18;
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5.4. Wejścia

5.5. Drzwi

5.6. Recepcje

5.7. Komunikacja pozioma i pionowa

5.8. Jednostki mieszkalne

Rysunek 5.1. Przykład niewielkiego pokojuhotelowego z zapewnieniemminimalnych przestrzenimanewrowych niezbędnych dlaosoby poruszającej się na wózkuinwalidzkim
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5.9. Sale gastronomiczne

5.10. Oświetlenie i instalacja elektryczna

5.11. Telefony i inne urządzenia

5.12. Kempingi

31. Rozp. Min. Infr. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, §193 ust.2a;32. Rozp. Min. Infr. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie,§23; ust.1;

Rysunek 5.2.
Wymiary minimalnejprzestrzeni przy stole dlaosoby poruszającej się nawózku inwalidzkim
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6. Budynki biurowe

6.1. Wymagania ogólne

6.2. Dojścia do budynków

6.3 .Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

6.4. Wejścia

6.5. Recepcje

6.6. Komunikacja pozioma i pionowa

6.7. Drzwi

6.8. Przegrody transparentne

33. Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650, z późniejszymi zmianami;
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6.9. Stanowisko pracy

6.9.1. Wymagania ogólne

6.9.2. Monitor

34. Dz.U. 1998 Nr 148 poz. 973;
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6.9.3. Biurko

6.9.4. Krzesło

6.9.5. Klawiatura
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6.9.6. Dodatkowe wyposażenie stanowiska pracy

6.9.7. Oświetlenie stanowiska pracy

6.9.8. Oprogramowanie

6.10 . Dokumenty

6.11. Szatnie i szafki pracownicze

6.12. Pomieszczenia socjalne
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6.13. Pomieszczenia z miejscami do wypoczynku

6.14. Toalety

6.15. Instalacja elektryczna

6.16. Instalacja alarmowa

6.17. Nawierzchnie
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7. Obiekty handlowousługowe
7.1.Wymagania ogólne

7.2. Dojścia do budynku

7.3. Miejsca parkingowe

7.4. Wejścia

7.5. Miejsca siedzące

7.6. Kasy, punkty obsługi klienta

35. Dz.U. 2009 Nr 21 poz. 118;
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7.7. Przestrzeń komunikacyjna

7.8. Systemy kolejkowe

7.9. Pomoc pracowników

Rysunek 7.1. Wysokość lady odpowiednia dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz osobyniskiej.
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8. Podstawowe zasady kształtowania przestrzeni dostępnej
8.1. Podstawowe parametry przestrzeni komunikacyjnej

Rysunek 8.1. Minimalne szerokości ciągów komunikacyjnych. Mijanie się dwóch wózków inwalidzkichmożliwe jest przy szerokości 180 cm, ale korzystniejsza jest szerokość 200 cm.

Rysunek 8.2. Przestrzenie służące do zawracania przy szerokościciągu komunikacyjnego mniejszej niż 150 cm

Rysunek 8.3. Możliwość ograniczenia szerokości ciągu komunikacyjnego
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8.2. Przejścia dla pieszych

36. Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 430, z późniejszymi zmianami;37. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych orazurządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Załącznik 4, pkt 8.1;

Rysunek 8.4. Skrzyżowania ciągów komunikacyjnych w kształcie litery „L” i „T”. W nawiasie podanodopuszczalną w wyjątkowych sytuacjach szerokość. Po prawej zaznaczono również sposóbzawracania wózkiem inwalidzkim przy szerokości korytarzy mniejszej niż 150 cm.

Rysunek 8.5.
U góry  przejście dlapieszych na proguzwalniającym
Na dole  przejście napoziomie jezdni z rampą
W nawiasie podanoparametry dopuszczalne,kiedy nie jest możliwespełnienie parametrówoptymalnych.
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8.3. Przejścia nadziemne i podziemne

38. Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735, z późniejszymi zmianami;

Rysunek 8.6. Przykład skrzyżowania ze ścieżkami dotykowymi ułatwiającymi osobie niewidomejzlokalizowanie przejścia dla pieszych
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8.4. Sygnalizacja na przejściach dla pieszych

39. Dz.U. 2003 Nr 220 poz. 2181 i 2182, z późniejszymi zmianami;

Fotografia 8.1.
Przycisk uruchamiajacy zielone światłoi sygnalizację dźwiękową. Po prawejstronie umieszczono układ skrzyżowaniawykonany w formie dotykowej. Strzałkapokazuje z której strony jesteśmy,następnie wskazano jezdnię, torytramwajowe oraz kolejną jezdnię. Osobaniewidoma może dowiedzieć się, jak dużejest skrzyżowanie oraz z której stronymogą nadjeżdżać pojazdy.
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8.5. Piesze ciągi komunikacyjne

40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych orazurządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;41. Ibidem; Zał. 3 pkt 5.2.18 i Zał. 2 pkt 5.2.442. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ichusytuowanie, §294 ust.2;43. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinnyodpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, §242 ust.3;

Fotografia 8.2. Paryż. Poprzez usytuowanie drzew, latarni orazławek w jednej linii uzyskano czytelność ciągukomunikacyjnego.
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8.6. Dojścia do budynków

8.7. Ogrodzenia

44. Przepis uchylony na mocy rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 2004 roku;45. Ibidem;46. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publicznei ich usytuowanie, §45 ust.1;
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8.8. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

47. α – kąt nachylenia miejsca w stosunku do krawędzi jezdni; a  długość miejsca, b – szerokość miejsca, c  szerokość jezdni;

Rysunek 8.7. Po lewej dwa sposoby pomiaru wielkości miejsc parkingowych  prostopadle do jezdni,zgodnie z tabelą 5.1 załącznika 2 rozporządzenia dotyczącego znaków i sygnałów drogowychoraz prostopadle do miejsca parkingowego, zgodnie z tabelą 5.2 tego samego rozporządzeniaoraz rozporządzenia dotyczącego budynków i ich usytuowania.
Po prawej parami dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych z dojściem między nimi oraz dwamiejsca bez dojścia.
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48. Zapis dotyczy miejsc wyznaczonych przy pomocy znaku P20 („koperty”), symbol osoby niepełnosprawnej to znak P24.

Rysunek 8.8.
Dwa dopuszczalne sposoby oznakowaniamiejsc parkingowych dla osóbz niepełnosprawnościami
Po lewej  poziomy znak P18 uzupełnionysymbolem P24 oraz pionowy znak D18z tabliczką T29
Po prawej poziomy znak P20 uzupełnionyznakiem P24 oraz pionowy znak D18az tabliczką T29
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8.9. Wejścia

8.10. Komunikacja pozioma
8.11. Pochylnie

Rysunek 8.9. Zasada zabezpieczenia przeszkód znajdujących się niżej niż 220 cm od posadzki
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Rysunek 8.10. Podstawowe parametry pochylni

Fotografia 8.3. Podjazd dla wózków dziecięcych jest zbytstromy, żeby mogła z niego skorzystać osobaporuszająca się na wózku inwalidzkim.Dodatkowo szerokość podjazdu może nieodpowiadać rozstawowi kół wózka.
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8.12. Schody
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8.13. Dźwigi osobowe

Fotografia 8.4. Muzeum Sztuki Nowoczesnejw Sztokholmie. Przykładkontrastowego oznaczeniakrawędzi stopni.

Rysunek 8.11. Zasada zabezpieczenia spodniej strony schodów
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8.14. Podnośniki

Rysunek 8.12. Po lewej  minimalne wymiary kabiny  możliwość montażu drzwi tylko na krótszym boku.Możliwe dodatkowe drzwi na przelot.
W środku  minimalne wymiary umożliwiające swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim przyumieszczeniu drzwi na dłuższym boku kabiny. Możliwe dodatkowe drzwi na przelot oraz nakrótszym boku kabiny.
Po prawej  minimalne wymiary dźwigu umożliwiającego swobodne manewrowaniewózkiem inwalidzkim.
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8.15. Poręcze i balustrady

8.16. Drzwi

Rysunek 8.13. Minimalne wymiary przedsionków



64

Rysunek 8.14. Minimalne wymiary przestrzeni manewrowych przy drzwiach zależnie od kierunku najazduwózkiem inwalidzkim i kierunku otwierania się drzwi. W nawiasach podano dopuszczalnezmniejszenie wymiarów przy ograniczonej przestrzeni, jednak tylko jeżeli otwarcie drzwi niewymaga otwarcia zamka lub zasuwki.
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8.17. Okna

8.18. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami

Rysunek 8.15. Zasada projektowania przestrzeni przy muszli ustępowej oraz umywalce
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8.19. Instalacja elektryczna

8.20. Ogrzewanie

8.21. Reklama, gabloty informacyjne i inne
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8.22.Nawierzchnie

8.23. Mapy dotykowe

Rysunek 8.16. Zasady bezpiecznego rozmieszczenia reklamy, gablot informacyjnych, znaków itp

Fotografia 8.5. Mediolan. Budynek targów. Fragment mapydotykowej dla osób niewidomych.
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9. Podsumowanie
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