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I. Wprowadzenie

Niniejsza broszura pt. “Jak przełamywać bariery fizyczne w edukacji przyrodniczej” powstała  
w ramach projektu Erasmus + “Zapewnianie osobom niepełnosprawnym dostępu do  
edukacji przyrodniczej i kontaktu z przyrodą” (akronim: Przyroda bez Barier). Celem projektu 
jest uczynienie kontaktu z przyrodą doświadczeniem dostępnym dla każdego.  
Prawie 80 milionów ludzi w Europie napotyka różne rodzaje barier w życiu codziennym. 
Dla osób z niepełnosprawnościami dostęp do przyrody jest często utrudniony. Podjazdy za- 
miast schodów to za mało by móc stwierdzić, że przestrzeń jest pozbawiona barier. Dostępność 
oznacza, że usługi są łatwo dostępne dla każdego, bez konieczności zasięgania pomocy 
z zewnątrz. Podjazdy, język migowy, tablice w języku Braille’a i informacje dźwiękowe 
przyczyniają się do tego celu.

Ośrodki przyrodnicze i osoby prowadzące edukację ekologiczną, które chciałyby zgłębić temat 
bezbarierowego kontaktu z przyrodą, mają do dyspozycji niewiele materiałów praktycznych  
w tym zakresie. Z tego powodu osoby niepełnosprawne są w dużej mierze wykluczane z edu-
kacji ekologicznej. W ramach tego projektu chcemy zająć się tą oczywistą luką. Potrzeba więcej 
przyjaznych opcji, tak aby każdy mógł doświadczać kontaktu z przyrodą. W projekcie opraco-
wujemy wytyczne jak usunąć bariery ze ścieżek przyrodniczych i innych ofert doświadczania 
natury. Pokazujemy dobre przykłady z czterech krajów europejskich: Polski, Węgier, Austrii  
i Niemiec. Projekt promuje włączanie osób niepełnosprawnych w doświadczanie natury w UE  
i ma być inspiracją dla wszystkich Europejczyków.

W ramach projektu opracowano różne wytyczne i podręczniki, które są dostępne na stro-
nie: www.nature-without-barriers.eu/pl/strona-główna.html. Na przykład podręcznik “Kon-
takt z przyrodą i edukacja przyrodnicza dla osób z niepełnosprawnościami” zawiera sugestie 
dotyczące pracy z osobami niepełnosprawnymi i organizowania dla nich wycieczek z przewod-
nikiem. Praktyczny poradnik “Samodzielne doświadczanie natury“ koncentruje się na przepro-
jektowaniu ścieżek przyrodniczych i zajęć tak, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym sa-
modzielne korzystanie z nich bez barier. Zawiera on również matrycę decyzyjną, która pomaga 
diagnozować i usuwać bariery zarówno fizyczne, jak i komunikacyjne. Struktura oparta jest na 
łańcuchu usług.

Projekt zajmuje się również kwestią barier fizycznych i komunikacyjnych. Jeśli chcesz 
dowiedzieć się więcej o tym, jak pokonywać bariery komunikacyjne w przypadku osób  
z niepełnosprawnościami, pomoże Ci nasz poradnik edukacyjny “Jak przełamywać bariery ko-
munikacyjne w edukacji przyrodniczej”. Jeśli natomiast jesteś zainteresowany pokonaniem barier 
fizycznych, niniejsza broszura „Jak przełamywać bariery fizyczne w edukacji przy- 
rodniczej” stanowi pomoc we wdrożeniu rozwiązań wynikających z analizy przeprowa- 
dzonej z użyciem matrycy oceny ścieżek przyrodniczych. Broszura zawiera opisy adap-
tacji i ścieżek przyrodniczych oraz zapewnia wskazówki dotyczące zapewniania bezpiecznego 
ruchu bez barier. Broszura składa się z trzech głównych części. Pierwsza część zawiera ogól-
ny przegląd różnych grup odwiedzających i napotykane przez nich trudności. Ponadto oferuje 
wgląd w europejskie standardy dostępności i zwięźle przedstawia standardy krajowe państw 
uczestniczących w projekcie. Druga część przedstawia konkretne rozwiązania, w jaki sposób 
można wyeliminować lub znacznie zmniejszyć fizyczne bariery na ścieżkach przyrodniczych. 
Odniesienia do matrycy, podane po każdym działaniu, pomagają w planowaniu i projektowaniu 
środków poprawiających poziom dostępności.
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Nie jesteśmy w stanie szczegółowo przedstawić wszystkich wymagań krajowych, ponieważ 
standardy z zakresu dostępności i przepisy prawne są różne w każdym kraju. Zamiast tego 
chcielibyśmy przedstawić przegląd wymagań funkcjonalnych. Jeśli są Państwo zainteresowani 
wdrożeniem środków mających na celu poprawę dostępności swojej ścieżki dydaktycznej lub 
centrum edukacyjnego, zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z wymaganiami krajowy-
mi.

I.1. Opis grup docelowych

Osoby niepełnosprawne napotykają różne problemy i przeszkody podczas kontaktu z naturą. 
Mogą natrafić między innymi na wąskie szlaki, błotniste nawierzchnie lub zbyt strome trasy. 
Często brakuje odpowiednich miejsc odpoczynku i toalet bez barier. Utrudniony jest również od-
powiedni dostęp do informacji, zarówno z wyprzedzeniem i na miejscu. To tylko kilka przykładów 
wielu trudności, jakie mogą mieć osoby niepełnosprawne. Przeszkody fizyczne powodują pro-
blemy głównie dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób niewidomych  
i słabowidzących, podczas gdy rozumienie informacji może powodować trudności  
w szczególności dla osób niesłyszących i słabosłyszących oraz osób mających trudności  
w nauce.

Ogólnie rzecz biorąc, osoby niepełnosprawne mają specjalne potrzeby i wymagania. Każda 
dysfunkcja jest bardzo zróżnicowana i bardzo indywidualna, jeśli ktoś żyje z dwoma lub więcej 
niepełnosprawnościami (np. w przypadku głuchoślepoty), jeszcze trudniej jest mu doświadczać 
otoczenia. Dlatego nie jest możliwe przedstawienie ogólnych rozwiązań odpowiednich dla 
wszystkich. Cała natura nie może być dostępna dla wszystkich, ale naszym celem jest, aby 
każdy mógł znaleźć odpowiednie dla siebie oferty.

We wcześniejszych broszurach szczegółowo przedstawiliśmy główne grupy osób 
niepełnosprawnych oraz trudności, z jakimi się borykają, gdy próbują obcować z naturą. Nie 
chcemy ponownie powtarzać tych informacji w tej części. Zajrzyj do poradnika „Kontakt  
z przyrodą i edukacja przyrodnicza dla osób z niepełnosprawnościami”, aby uzyskać więcej 
informacji na temat osób z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych i niedowidzących, 
niesłyszących i słabosłyszących oraz osób z trudnościami w nauce.

I.2. Normy i standardy w UE

Komisja Europejska w 2007 r. wsparła określenie europejskich wymogów dostępności dla 
zamówień publicznych w zakresie terenów zabudowanych poprzez Wniosek normalizacyjny 
420 złożony w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN). Dokonała tego w celu wsparcia 
polityki w zakresie niepełnosprawności.
Prace w ramach tej procedury wnioskowej zostały podzielone na dwa etapy.

Faza I polegała na zestawieniu istniejących standardów dostępności krajów UE i ich pozio-
mów szczegółowości oraz ocenie wykonalności europejskich i międzynarodowych standardów 
dostępności. W wyniku tej fazy stało się oczywiste, jak różny jest stan normalizacji i prawne 
obowiązki implementacyjne dostępności w różnych krajach UE.
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Faza II rozpoczęła się w 2018 r., w lipcu 2021 r. opublikowana została Europejska Norma EN 
17210 „Dostępność i użyteczność środowiska zabudowanego – Wymagania funkcjonalne”. 
Norma ta jest bardzo obszerna i obejmuje wszystkie elementy terenów zabudowanych, w tym 
również ścieżki przyrodnicze. Musi ona zostać przyjęta przez krajowe organy normalizacyjne.

Komitet opracowuje również raport techniczny „prTR 67EN 17621:2020 - Dostępność  
i użyteczność środowiska zabudowanego – Kryteria i specyfikacje techniczne”, który za-
wiera wymagania techniczne dotyczące oceny zgodności. Stosowanie tej normy nie będzie 
obowiązkowe we wszystkich krajach UE, jeśli mają już własne normy specyfikacji technicznej 
zgodne z EN 17210. Oczekuje się jednak, że w krajach, które nie mają norm specyfikacji tech-
nicznych, zastosowanie tych standardów będzie obowiązkowe. Niniejszy raport techniczny 
opiera się głównie na normie ISO 21542 z 2011 roku.

Norma ISO 21542 „Budownictwo - Dostępność i użyteczność środowiska zabudowanego” 
została opublikowana w grudniu 2011 roku. Norma ta może być stosowana w tych krajach UE, 
które nie posiadają standardu dostępności w środowisku zabudowanym. Międzynarodowa nor-
ma ISO 21542 jest aktualizowana od 2016 roku. Raport techniczny prTR EN 17621 opiera się 
głównie na normie ISO 21542 - 2011 i częściowo na poprawionym wydaniu.

Więcej informacji na temat standardów i przepisów dotyczących dostępności, obowiązujących 
w krajach partnerów projektu “Przyroda bez Barier”, można znaleźć na stronie 53 niniejszej 
broszury. 

Mamy nadzieję, że przyczynimy się do stworzenia większej liczby ofert dla osób 
niepełnosprawnych oraz wzrostu zrozumienia wartości przyrody i różnorodności biologicznej.

Berlin-Radolfzell-Siófok-Wrocław-Wiedeń. Sierpień 2021



8

b a r r i e r s
nature

w i t h o u t

Rysunek centrum ochrony przyrody.
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II. Sposoby eliminowania barier fizycznych

Ze względu na różnice w standardach i regulacjach dostępności w każdym z krajów partner-
skich, zespół projektu “Przyroda bez Barier” zdecydował opisać w niniejszych wytycznych 
główne wymagania funkcjonalne. Wszystkie wymienione wymiary zaczerpnięte są z normy 
ISO21542-2011 i poprawionej wersji normy ISO21542, wymienionej w prEn17621.

Stosując wytyczne funkcjonalne, nie zapomnij sprawdzić, jakie normy obowiązują aktualnie  
w Twoim kraju i jakie środki są stosowane w celu spełnienia tych wymagań.

II.1. Lokalizacja i przyjazd

Lokalizacja i dostępność ścieżek przyrodniczych, parków narodowych i ogrodów botanicznych 
jest bardzo zróżnicowana. Niektóre z nich znajdują się na terenach miejskich, inne można 
znaleźć w bliskim sąsiedztwie osiedli, gdzie można dojść pieszo lub na terenach położonych 
dalej, do których można się dostać jedynie pojazdami lub komunikacją publiczną. Warunki topo-
graficzne również mogą się bardzo różnić. Niektóre miejsca atrakcyjne przyrodniczo znajdują się 
na terenach nizinnych, inne na terenach górzysto-pagórkowatych, bagiennych czy nadmorskich. 
W związku z tym dostęp do tych obszarów może być utrudniony. Mogą pojawić się mniejsze  
i większe przeszkody, zarówno fizyczne, jak i w zakresie orientacji przestrzennej.

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkt 2.

II.1.1. Dotarcie pieszo

W przypadku osób docierających na miejsce pieszo, ważne jest odpowiednie zaprojektowanie 
chodników. Chodniki to ciągi komunikacyjne, które zwykle biegną równolegle do dróg, ale są od 
nich oddzielone. Mają utwardzoną nawierzchnię.

Chodniki powinny być dostępne i bezpieczne dla wszystkich. Dlatego muszą mieć płaską  
i równą powierzchnię bez różnic poziomów przekraczających 5 mm. Ważne jest również, aby 
powierzchnia nie była śliska! 

Podczas projektowania chodników należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie nachy-
lenie boczne, aby odprowadzać wodę opadową. Jednak, jeśli boczne nachylenie ścieżki jest 
większe niż 2%, trudno jest po niej wchodzić pod górę. Co więcej, osoby korzystające  
z wózków inwalidzkich mogą stracić równowagę, np. podczas zmiany kierunku lub zjeżdżając 
ze wzniesienia, ponieważ bardzo łatwo stracić wtedy panowanie nad wózkiem. Chodniki zwykle 
nachylone są bocznie w kierunku drogi. Jeśli koła wózka nie trzymają się nawierzchni lub osoba 
idąca straci równowagę, może ona znaleźć się bezpośrednio na drodze. Szczególnie wrażliwe 
na przechyły boczne podczas schodzenia ze zbocza są osoby korzystające do chodzenia z kul 
lub laski. 

Ponadto spadek chodnika nie powinien być zbyt stromy (nie więcej niż 3-5%, w zależności 
od wymagań krajowych). Odcinki o większym nachyleniu powinny być zaprojektowanie i zbu-
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dowanie jako rampy (chociaż nie jest to obowiązkowe w każdym kraju). Innym rozwiązaniem 
jest stworzenie na zboczu wypłaszczeń dla zapewnienia odpoczynku (co około 10 m). Dodat-
kowo można zainstalować podwójne poręcze na dwóch wysokościach oraz zapewnić ochronę 
krawędzi (np. krawężniki). Rozwiązania te mogą być pomocne nie tylko dla niepełnosprawnych 
gości, ale dla wszystkich.

Bardzo ważne jest, aby chodniki były odpowiednio szerokie, ze względu na osoby na wózkach 
inwalidzkich. Istnieją różnice w przepisach krajowych, ale generalnie szerokość chodników po-
winna wynosić minimum 1,80 m, aby zapewnić wystarczająco dużo miejsca dla dwóch wózków 
inwalidzkich obok siebie. Jeżeli na drodze znajduje się przeszkoda, której nie można usunąć, 
należy przewidzieć objazd o szerokości co najmniej 0,9 m (ale szerokość ta jest dopuszczalna 
jedynie w przypadku krótkiego objazdu).

Należy wziąć pod uwagę, że użytkownicy wózków potrzebują więcej miejsca na skręcanie  
i zmianę kierunku. W punktach zwrotnych należy zapewnić wolną przestrzeń o średnicy co 
najmniej 1,50 m. Odpowiednio szerokie chodniki (1,50-1,80 m) zapewniają wygodne poruszanie 
się również w przypadku korzystania z pomocy chodzików, psów przewodników, białej laski lub 
asysty osoby towarzyszącej.

Odprowadzanie wody,deszczowej wymaga zainstalowania rynsztoków i kratek wzdłuż  
chodnika. Szerokość szpary między kratami nie powinna być większa niż 2 cm.

Jeśli chodnik posiada krawężnik, nie ma potrzeby tworzenia linii naprowadzających dla niewi-
domych. Granica chodnika może być również wytyczona przez krzewy lub trawę. Krawężnik 
powinien być łatwo wyczuwalny, mieć wyraźnie inną powierzchnię, np. chropowatą i wystającą, 
a jego kolor musi kontrastować wizualnie z kolorem otaczających go materiałów. Przydatne 
może być zainstalowanie linii prowadzącej na skrzyżowaniach. W miejscach, w których należy 
zachować szczególną ostrożność konieczne są ostrzeżenia w formie dotykowych wskaźników 
na powierzchni ziemi (TWSI), które różnią się w zależności od kraju.

Na przejazdach kolejowych odpowiednie zaprojektowanie nawierzchni jest szczególnie ważne 
dla osób niewidomych i niedowidzących. Strefy używane przez samochody i strefy używane 
przez pieszych powinny być odpowiednio oddzielone za pomocą różnych znaków TWSI odpo-
wiednich dla danego kraju, które zapewniają informacje dotykowe i wizualne.

Na koniec warto również zwrócić uwagę na rośliny sadzone przy chodnikach. Nie zaleca 
się sadzenia kolczastych lub trujących roślin lub roślin o dużych liściach lub nasionach, które 
spadają bezpośrednio na chodnik.

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkt 2.4.
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II.1.2. Przyjazd samochodem

Dostępność obiektu dla samochodów jest ważnym aspektem, niezależnie od tego czy 
ścieżka dydaktyczna znajduje się na obszarach miejskich, czy w dziczy. Wielu odwiedzających 
przyjeżdża własnym środkiem transportu. Jeżeli na dany teren nie mogą dojechać większe po-
jazdy, informacje te należy umieścić na platformach informacyjnych oraz na stronie internetowej 
ścieżki dydaktycznej.

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkty 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.

II.1.3. Przyjazd transportem publicznym

Jeżeli do parku narodowego lub ścieżki dydaktycznej można dojechać komunikacją miejską, 
konieczne jest zapewnienie pozbawionych barier przystanków, stacji i poczekalni.  
Ogólnie używa się coraz więcej pojazdów dostępnych, ale głównie w miastach, na trasach 
międzymiastowych nadal korzysta się ze starszych pojazdów posiadających bariery  
i niedogodności. Dlatego warto skontaktować się z lokalną firmą świadczącą usługi transportu 
publicznego i poinformować ją o potrzebie kursowania pojazdów bez barier na danej linii do 
ścieżki dydaktycznej.

Najlepiej, gdyby przystanek autobusowy lub kolejowy znajdował się jak najbliżej wejścia na 
ścieżkę przyrodniczą, w odległości kilkudziesięciu metrów. Jeżeli na drodze do celu znajduje się 
przejście dla pieszych, należy wykonać wycięcie w podwyższonym krawężniku i zastosować 
odpowiednie znaki TWSI (np. znaki ostrzegawcze o innym kolorze i innej nawierzchni oraz 
drogowskaz kierujący do przejścia). Podobnie lokalizacja przystanku musi być wskazana za 
pomocą elementów ostrzegawczych również na ziemi. Należy pamiętać, że konstrukcja przejść 
bez barier może się znacznie różnić w zależności od kraju.

Wskazane jest stosowanie w rozkładach jazdy informacji dobrze widocznych i dobrze czytel-
nych, a także dźwiękowych i dotykowych, które będą łatwe do odnalezienia. Osoby niewidome 
często korzystają z dodatkowych aplikacji wolnych od barier, aby uzyskać informacje  
o rozkładzie jazdy. Również automaty biletowe, kosze na śmieci i skrzynki pocztowe powinny 
być dostępne dla każdego. Ważne jest, aby zwracać uwagę na ich użyteczność, dlatego  
tablica sterująca lub pokrywa (kosza) nie powinny być wyżej niż 85 cm.

Jeżeli pozwalają na to warunki lokalne, teren przystanku powinien być płaski, o poziomej  
utwardzonej powierzchni. Obszar powinien być oznaczony na ziemi znakami dotykowymi  
w różnych kolorach. Mała architektura, automaty biletowe, kosze na śmieci, skrzynki na rośliny, 
skrzynki pocztowe i znaki drogowe nie powinny utrudniać korzystania ze ścieżek.

W wiacie przystankowej konieczne jest zapewnienie wolnego miejsca obok ławek dla przynaj-
mniej jednego wózka inwalidzkiego. Jeżeli ściany są szklane, muszą być oznakowane naklej-
kami lub innymi znakami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem. Kolor ławek, siedzisk 
i poręczy powinien kontrastować z kolorem tła. Ważne jest, szczególnie w przypadku ławek 
zewnętrznych, aby siedziska montowane były w taki sposób, aby woda mogła spływać z ich  
powierzchni. Dlatego warto zaprojektować siedziska z powierzchnią przepuszczalną  
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(np. z otworami) i pozostawić odpowiednią przestrzeń pomiędzy poszczególnymi siedziskami. 
Miejsca do siedzenia muszą być ułożone tak, aby nie utrudniać ruchu pieszego. Ponadto suge-
ruje się wykonanie siedzisk z materiałów “wandaloodpornych”, łatwych w czyszczeniu i konserwacji. 

Przystanek musi być oznaczony wyraźnie widocznymi i zrozumiałymi znakami. Dobre 
oświetlenie pomaga w bezpieczeństwie i orientacji. Roślinność wokół wiaty powinna być niska, 
aby zapewnić bezpieczeństwo i dobrą widoczność.

Obszar, na którym ludzie mogą wsiadać i wysiadać z pojazdu, powinien łączyć się ze szlakiem 
bez barier. Podniesienie poziomu chodnika na przystanku ułatwi wsiadanie i wysiadanie  
z pojazdu. Oferuje to osobom na wózkach inwalidzkich możliwość bezpośredniego podejścia 
do pojazdu bez korzystania z rampy.

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkty 2.2., 2.4., 2.5.

II.1.4. Przyjazd rowerem

Ponieważ wielu odwiedzających przyjeżdża rowerem (również osoby niepełnosprawne), prze-
chowywanie rowerów powinno być rozwiązane w sposób pozbawiony barier. Stojaki na rowery 
powinny być łatwo dostępne, znajdować się na tym samym poziomie terenu, co otaczająca je 
nawierzchnia drogi. Parking rowerowy powinien być oddalony od parkingu samochodowego, 
aby auta nie blokowały dostępu do rowerów. Zaleca się, aby stojaki znajdowały się w pobliżu 
wejścia do miejsca docelowego, ponieważ odwiedzający nie chcą pokonywać dodatkowych 
odległości, aby zaparkować swoje rowery. W przypadku dłuższego przechowywania rowerów 
zaleca się aby parking był oświetlony i zadaszony, co da ochronę przed deszczem.

Miejsca parkingowe dla rowerów powinny być oznakowane w widoczny i łatwo rozpoznawalny 
sposób, np. za pomocą znaków drogowych pionowych i poziomych. Istnieje międzynarodowy 
znak oznaczający parking dla rowerów, którego należy używać. Jeżeli parking jest częścią drogi 
wykorzystywanej również przez samochody, znak drogowy powinien zwracać uwagę kierowców 
na rowerzystów i ich rowery.

Parkingi dla rowerów nie powinny znajdować się na głównej trasie spacerowej, zaparkowane  
rowery nie powinny utrudniać ruchu pieszym. Jeśli to możliwe, stojaki na rowery i deptak po-
winny być dobrze oddzielone poprzez pomalowanie ich powierzchni kontrastującymi kolorami, 
dzięki temu łatwiej zauważyć i dostrzec, że teren parkingu rowerowego nie jest częścią głównej 
trasy spacerowej.

Poza zwykłymi rowerami turystycznymi warto wspomnieć również o rowerach specjalnych, np. 
rowerach cargo, przyczepkach i wózkach rowerowych, rowerach trójkołowych dla osób star-
szych, tandemach oraz rowerkach dziecięcych. Rowery specjalne mają inną konstrukcję  
i niekiedy szeroko rozstawione koła, zwykle potrzeba więcej miejsca, aby na nie wsiąść. Z kolei 
tandemy cieszą się dużą popularnością wśród osób niedowidzących, są one dłuższe niż zwykłe 
rowery, dlatego potrzeba więcej miejsca do ich bezpiecznego przechowywania.

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkty 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.
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I.2. Miejsce docelowe (Ścieżka przyrodnicza / Park narodowy / Centrum edukacyjne)

II.2.1. Parking

Jeśli chodzi o liczbę i wielkość miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, należy wziąć pod 
uwagę odpowiednie przepisy krajowe. W Polsce na każdym parkingu należy zapewnić miejsca 
dla osób niepełnosprawnych, ich liczba zależy od liczby wszystkich miejsc na parkingu: na 6 do 
15 – 1 miejsce dla niepełnosprawnych, na 16 do 40 - 2 miejsca, na 41 do 100 - 3. Na parkin-
gach powyżej 100 miejsc, stanowiska pozbawione barier powinny stanowić 4%.

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych powinny znajdować się jak najbliżej miejsca doce-
lowego lub wejścia do budynku (ale w rozsądnej odległości). Powinny znajdować się wzdłuż 
trasy pozbawionej barier. Po wyjściu z pojazdu osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich 
i inne osoby niepełnosprawne nie powinny musieć poruszać się między jeżdżącymi po parkingu 
samochodami.

Ogólnie, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych są większe niż zwykłe miejsca parkingo-
we. Zgodnie z ISO 21542 minimalna szerokość miejsca postojowego dla samochodu powinna 
wynosić 3,9 m, a minimalna długość 5,4 m. Ta minimalna szerokość obejmuje obszar wsiadania 
obok samochodu - co najmniej 1,5 m. Powierzchnia miejsca postojowego powinna być płaska 
i równa, z niewielkim spadkiem do odprowadzania wody (max 1,5%). Miejsca parkingowe dla 
niepełnosprawnych powinny być oznakowane znakami pionowymi i poziomymi, aby zapewnić 
dobrą widoczność i zapobiec ich nieuprawnionemu wykorzystaniu. Wymagania dotyczące 
miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych znacznie różnią się w zależności od kraju! Dlatego 
należy sprawdzić przepisy krajowe, aby uzyskać więcej informacji!

Parkowanie równoległe (wzdłuż krawężnika) stwarza wiele zagrożeń dla osób 
niepełnosprawnych. W przypadku braku możliwości wyznaczenia prostopadłych/skośnych 
miejsc postojowych, zaleca się stworzenie specjalnych stref pozbawionych barier (na kształt 
pętli autobusowych), zamkniętych od ruchu, gdzie osoby niepełnosprawne mogą bezpiecznie 
wsiadać i wysiadać z pojazdów. Chroniona strefa powinna być odpowiednio szeroka, a jej 
długość powinna umożliwiać zatrzymanie co najmniej dwóch samochodów.

Jeżeli nie ma granicy oddzielającej strefy dla pieszych od strefy ruchu, należy zastosować barie-
ry drogowe (np. słupki). Wzdłuż chodnika należy zastosować dotykowe wskaźniki na powierz-
chni ziemi (TWSI), jak: długie pasy lub krawężniki o kontrastowym kolorze dla bezpieczeństwa 
osób niewidomych i niedowidzących.

Aby zapewnić dostęp do biletomatów i innego sprzętu znajdującego się na terenie parkingu, 
panele interfejsowe nie powinny znajdować się zbyt wysoko, najlepiej na wysokości 0,80 -  
1,1 m nad ziemią. Przed parkomatem powinien znajdować się odpowiednio szeroki pusty 
obszar wystarczający na zawrócenie wózka inwalidzkiego. Zaleca się umieszczenie automatów 
biletowych w pobliżu miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkty 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.
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II.2.2. Wejście

Największym priorytetem jest zapewnienie dostępności poprzez: wyraźną widoczność, odpo-
wiednie oświetlenie i bezpieczne wejście na teren danego obiektu. Jeśli wejście nie jest wyraźnie 
widoczne z parkingu, należy zastosować znaki i piktogramy, które pomogą odwiedzającym je 
odnaleźć. Dobrym rozwiązaniem może być również wykorzystanie dotykowego wskaźnika na 
powierzchni ziemi w postaci linii prowadzącej do drzwi. Trasa z parkingu lub przystanku powinna 
być pozbawiona barier i prowadzić bezpośrednio do wejścia.

Przed i za drzwiami należy pozostawić pustą płaską przestrzeń, aby osoby poruszające się 
na wózku mogły swobodnie manewrować i samodzielnie otwierać drzwi. Tabliczki informacyj-
ne, zawierające godziny otwarcia i inne istotne informacje, powinny znajdować się w pobliżu 
klamki, na ścianie lub na ogrodzeniu. Tekst nie powinien znajdować się zbyt wysoko! Musi być 
łatwo czytelny z niewielkiej odległości i z pozycji siedzącej. Zgodnie z wymaganiami ISO 21542  
znaki należy umieścić na wysokości 1,2 - 1,6 m od podłogi lub powierzchni ziemi. Wymóg ten 
powinien być również stosowany w przypadku tabliczek z informacjami w formie dotykowej 
lub w języku Braille’a. Jeśli pozycja tabliczek z informacjami dotykowymi jest niższa, należy je 
zamontować pod kątem 20 ° do maksymalnie 45 ° w stosunku do poziomu.
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Zdjęcie: Pozbawione barier wejście w Albufera de Valencia, Hiszpania. Wskazane jest dodanie jeszcze ogranicznika 

krawędzi rampy, aby uniknąć wypadnięcia wózka inwalidzkiego lub dziecięcego.
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Konstrukcja i rozmiar drzwi wejściowych

Nie zaleca się wykorzystania drzwi obrotowych, ponieważ są one nieodpowiednie dla wielu 
odwiedzających, na przykład dla rodzin z wózkiem lub małymi dziećmi, czy ludzi korzystających 
ze sprzętu wspomagającego poruszanie się itp. Ponadto, działanie drzwi obrotowych jest nie-
przewidywalne dla osób niewidomych i niedowidzących oraz odwiedzających z trudnościami  
w uczeniu się. Dlatego pozbawione barier mogą być tylko drzwi odpowiednio szerokie, automa-
tyczne lub zwykłe. Jeśli w budynku znajdują się drzwi obrotowe, konieczne jest zapewnienie  
w pobliżu dodatkowego wejścia pozbawionego barier.

Wejście musi kontrastować z kolorem otoczenia i być łatwo widoczne z większych odległości. 
Klamka typy U-form z wypustkami poprawiającymi chwyt ułatwia otwieranie drzwi. Drzwi muszą 
mieć szerokość co najmniej 90 cm, aby być wystarczająco szerokie dla użytkownika wózka 
inwalidzkiego. Przed i za drzwiami należy pozostawić przestrzeń 1,5 m x 1,5 m, aby osoby 
poruszające się na wózku mogły swobodnie manewrować. Najlepiej unikać wszelkich progów. 
Podłoga powinna być płaska i pozioma, różnica wysokości nie powinna przekraczać  
2 cm. Należy pamiętać, że jeśli otwarcie drzwi wymaga zbyt dużo siły, może być trudne dla 
osób niepełnosprawnych. W tym przypadku zaleca się stosowanie automatycznych systemów  
otwarcia drzwi.

Jeśli drzwi wejściowe są przeszklone, należy użyć szkła bezpiecznego i folii zabezpieczającej. 
Konieczne jest wyraźne oznakowanie dużych powierzchni szklanych poprzez użycie 
kontrastujących z otoczeniem wzorów naklejanych na szybie. W przypadku drzwi z szybą, gór-
na krawędź oznakowania szyby powinna znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 1,6 m 
nad podłogą, a dolna nie wyżej niż 0,6 m, ponieważ część szklana musi być łatwo zauważalna, 
zarówno dla osoby stojącej, jak i siedzącej na wózku.

Jeśli drzwi lub brama wejściowa są zamknięte przez większość czasu, konieczne jest umie-
szczenie dzwonka lub domofonu obok drzwi. Zaleca się umiejscowienie go obok klamki.  
Powinien być łatwo dostępny z pozycji siedzącej, przyciski powinny znajdować się na wysokości 
0,80 - 1,10 m.

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkt 3.1.
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Zdjęcie: Budynek główny w Centrum Turystycznym Kis-Balaton (Mały Balaton), Węgry.
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II.2.3. Budynek

W głównym budynku znajdują się zwykle: recepcja, toalety, miejsca do odpoczynku, tablice 
informacyjne, wypożyczalnia, sklep z pamiątkami, wyjścia awaryjne (z planami awaryjnymi) itp. 
Odwiedzający mogą uzyskać informacje, odświeżyć się i odpocząć, a także kupować pamiątki, 
słuchać prezentacji, odwiedzić wystawy.

Różnice poziomów na podłożu są jedną z głównych przeszkód dla odwiedzających, w trakcie 
wchodzenia do budynku. Idealnie, gdyby parter budynku był na poziomie gruntu. Jeśli nie jest, 
należy zapewnić podjazd lub rampę, jako alternatywne rozwiązanie dla schodów.

Projektowanie środowiska wewnętrznego:

Budynek publiczny, jako budynek pełniący funkcję wspólną, powinien mieć charakterysty-
czny układ przestrzenny. Logika aranżacji przestrzennej służy jako podstawowa mapa, gdy 
przyjeżdżamy do nieznanego miejsca. Chociaż każdy projekt jest swoisty, logika układu  
przestrzennego jest bardzo podobna w budynkach publicznych.

Ogólnie rzecz biorąc, w każdym budynku możemy znaleźć między innymi recepcję oraz cen-
tralny obszar, z którego możemy przejść do pomieszczeń z różnymi funkcjami. Układ ten jest 
szczególnie ważny dla osób niepełnosprawnych i starszych, dla których znalezienie najkrótszej, 
najłatwiejszej trasy jest często priorytetem. Błądzenie i gubienie się w budynku jest dla wszyst-
kich niezwykle męczące.

Aby nawigować samodzielnie w budynku, potrzebna jest umiejętność rozumienia informacji  
i orientacja w przestrzeni.

Narzędzia pomocne w orientacji i poruszaniu się osobom niepełnosprawnym: 
 - dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej: mapa w pobliżu wejścia, jasne drogowskazy, 

piktogramy, logiczny układ przestrzenny, stosowanie systemu kolorów do orientacji;
 - dla osób z niewidomych i niedowidzących: mapa dotykowa w kontrastujących kolorach 

umieszczona w pobliżu wejścia, logiczny układ przestrzenny, stosowanie systemu kolorów, 
wysokiego kontrastu i wyraźnej czytelnej czcionki w odpowiednim rozmiarze do orientacji, 
dotykowe wskaźniki na powierzchni ziemi (TWSI), dotykowe tablice informacyjne, sygnały 
audio;

 - dla osób z zaburzeniami słuchu: drogowskazy z łatwym do zrozumienia tekstem, sygnały 
świetlne (również w przypadku sytuacji awaryjnych), piktogramy, logiczny układ przestrzen-
ny, stosowanie systemu kolorów do orientacji;

 - dla osób z trudnościami w nauce: drogowskazy z łatwym do zrozumienia tekstem, bardzo 
łatwe do zrozumienia piktogramy, logiczny układ przestrzenny, stosowanie systemu kolorów 
do orientacji.

Jeśli chcemy zaoferować odwiedzającym doświadczenie pozbawione barier, powinniśmy 
zapewnić dostępność przestrzeni wewnętrznych, wyposażenia i systemu informacyjnego.
Z przemyślanego systemu naprowadzania i z jasno przekazanych informacji skorzystają wszy-
scy odwiedzający, da im to wsparcie w orientacji.
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Przy wyborze materiału na podłogę, należy kierować się względami bezpieczeństwa, najlepsze 
powierzchnie to takie, które nie są śliskie i nie mają połysku. W zależności od lokalizacji podłogi, 
odporność poślizgu powierzchni płaskiej powinna wynosić między R9 do R11 (musi być bez-
pieczny, nawet jeśli podłoga jest mokra).

Kolor ścian powinien być kontrastujący z kolorem podłogi, pomaga to w postrzeganiu przes-
trzeni. Stosowanie dotykowego systemu wskaźników naprowadzających na podłodze nie jest 
warunkiem koniecznym, aby oferta mogła być traktowana jako pozbawiona barier dla osób 
niewidomych. W zależności od warunków strukturalnych może, ale nie musi być zainstalowany. 
Zależy to również od stopnia skomplikowania budynku i lokalizacji ofert bez barier.

Jeśli chodzi o wielkość szatni, nie należy zapominać o pozostawieniu wystarczającej ilości miej-
sca dla osób na wózkach inwalidzkich, aby mogły swobodnie uzyskać dostęp do lady.

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkt 3.1.
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Zdjęcie: Schoeneberger Suedgelaende, Berlin, Niemcy.



22

b a r r i e r s
nature

w i t h o u t

Zdjęcie: Recepcja w Centrum Turystycznym Kis-Balaton, Węgry.
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II.2.3. Recepcja / Informacja / Kasa / Wypożyczalnia

Wykorzystanie technologii informatycznych, urządzeń audiowizualnych i smartfonów przyniosło 
fundamentalną poprawę w zakresie dostępności. Niemal wszystkie rodzaje informacji dostępne 
są z wyprzedzeniem. Jednak w budynkach użyteczności publicznej wciąż niezbędne jest za-
pewnienie osoby odpowiedzialnej za udzielanie informacji i pomocy na miejscu.

Recepcja, czy punkt informacyjny powinny być dobrze widoczne i łatwo dostępne. Powinny 
znajdować się w pobliżu głównego wejścia. Dotykowe wskaźniki naprowadzające powinny 
prowadzić od wejścia do recepcji, gdzie odwiedzający mogą poprosić o informacje i pomoc. 
Należy unikać budowania schodów i podium.

Wolna przestrzeń do mijania powinna być wystarczająco szeroka dla użytkownika wózka inwa-
lidzkiego. Zgodnie z normą ISO 21542, wymiar potrzebny do przejścia osoby na wózku inwali-
dzkim i idącej to 1,50 m. Jednak wymagane są również miejsca, w których osoba na wózku in-
walidzkim może minąć drugą osobę na wózku, osobę z chodzikiem lub z wózkiem dziecięcym. 
Wymiary tych miejsc to minimum 1,80 m na 2 m. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź wy-
tyczne dla swojego kraju!

Stanowisko informacyjne powinno zawierać obniżoną część lady z miejscem na kolana dla osób 
siedzących na wózku oraz osób o niskim wzroście. Wysokość, szerokość i głębokość recepcji 
powinna umożliwić swobodne korzystanie osobom na wózkach inwalidzkich. W związku z tym 
zaleca się, aby biurko miało co najmniej 50 cm głębokości i 90 cm szerokości. Wolna przestrzeń 
na kolana pod spodem powinna znajdować się co najmniej 75 cm od podłogi. Lada powinna 
znajdować się na wysokości od 80 do 85 cm. Dodatkowo wszystkie krawędzie blatu powinny 
być zaokrąglone.

Zaleca się, aby pracownicy obsługujący gości siedzieli przy stanowisku informacyjnym, aby 
pozostać na takiej samej wysokości wzroku jak osoba na wózku inwalidzkim.

W przypadku montażu szyb dzielących pracownika i gościa przy stanowisku informacyjnym, pa-
nele szklane powinny być ruchome (otwieralne), w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu  
i swobodnej rozmowy. Przy braku możliwości zdjęcia szyby, należy zapewnić pętlę indukcyjną.

Odpowiednie światło jest bardzo ważne, aby zapewnić równomierne oświetlenie i ułatwić 
czytanie z ruchu warg. Zalecane jest ograniczenie światła odbitego od lady oraz światła 
dochodzącego zza pracownika punktu informacyjnego (np. z okna), ponieważ powodują one 
błyski, które utrudniają czytanie z ruchu warg. Ekran skierowany na zewnątrz lub odwracalny 
monitor również stanowią wielką pomoc dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli zwiedzający mają możliwość wypożyczenia audioprzewodników na miejscu, zaleca się aby 
usługa ta znajdowała się w punkcie informacyjnym.

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkt 3.3.
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Zdjęcie: Często zapomina się o zamontowaniu poręczy po wewnętrznej stronie drzwi, a pomaga to  

w zamknięciu drzwi i dotarciu do klamki.
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II.2.3. Toalety

Zagwarantowanie toalet pozbawionych barier dla osób z niepełnosprawnościami jest jednym 
z najważniejszych warunków zapewnienia dostępności budynku. Ponieważ istnieją znaczne 
różnice w normach krajowych w zakresie projektowania toalet bez barier, prosimy o sprawdze-
nie wymagań w swoim kraju, aby uzyskać dokładniejsze wytyczne odnośnie planowanego pro-
jektu. W tym rozdziale przedstawimy jedynie ogólny opis, zwracając uwagę na główne aspekty 
tego zagadnienia.

Zaprojektowanie toalety bez barier to złożone zadanie. Należy wziąć pod uwagę kilka czynni-
ków. Jednym z nich jest wejście do toalety. Przy właściwej wentylacji i odpowiednich drzwiach 
akustycznych nie ma potrzeby tworzenia osobnego wejścia czy poczekalni przed toaletami 
(o ile prawo krajowe na to pozwala). Toalety dla niepełnosprawnych muszą znajdować się 
w części centralnej lub w pobliskim korytarzu. Toaleta bez barier powinna być oznaczona 
międzynarodowo akceptowanym znakiem wózka inwalidzkiego. Znak powinien znajdować się 
na zewnątrz toalety, przy drzwiach na wysokości wzroku osoby stojącej (1,50 m), po stronie 
klamki.

Drzwi toalety zawsze powinny otwierać się na zewnątrz. W razie wypadku wózek inwalidzki 
może utrudniać otwarcie drzwi. Szerokość drzwi musi mieć co najmniej 0,90 m, aby osoba na 
wózku inwalidzkim mogła swobodnie wejść. Należy unikać stosowania progów.

Na drzwiach toalety, około 0,80 - 1,10 m nad ziemią, należy zainstalować łatwą w obsłudze 
klamkę. Zamek drzwi powinien być odpowiedni dla osób mających problemy z ruchem rąk. 
Zamek musi mieć możliwość otwarcia od zewnątrz, w przypadku wystąpienia nagłej sytuacji 
awaryjnej. Zaleca się również montaż mechanicznego samozamykacza wewnątrz drzwi.

Kolor framugi i klamki powinien kontrastować wizualnie z kolorem drzwi i ścian. Powierzchnia 
podłogi musi być antypoślizgowa i nieodbijająca światła. Odpływ podłogowy musi być zamonto-
wany równo z poziomem podłogi.

W toalecie powinno być wystarczająco dużo miejsca (1,50 x 1,50 m), aby osoba na wózku 
inwalidzkim mogła się odwrócić i łatwo podejść do toalety i umywalki. Ponadto należy zapewnić 
odpowiednią przestrzeń dla osób niepełnosprawnych przed toaletą, aby mogły spokojnie 
poczekać. Wysokość toalety powinna być odpowiednia dla osoby z niepełnosprawnością 
ruchową, aby wygodnie z niej korzystać. Powinna być zamontowana wydłużona muszla kloze-
towa. Ponadto po bokach toalety muszą znajdować się składane i ruchome poręcze.

Obok toalety, na ścianie należy zamontować uchwyt na szczotkę toaletową i kosz na śmieci ze 
stali nierdzewnej. Kosz na śmieci powinien być bezdotykowy lub otwierany ręcznie.

Zaleca się instalowanie przy umywalkach łatwych w obsłudze baterii jednouchwytowych lub 
baterii bezdotykowych na fotokomórkę.
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Zdjęcie: Toaleta pozbawiona barier wyposażona w składane i ruchome poręcze.
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Oprócz oświetlenia ogólnego łazienki wymagane jest również zamontowanie oświetlenia nad 
lustrem.

Ważne jest, aby na podłodze i ścianach zastosować kontrastujące kolory, ułatwia to percepcję 
przestrzeni. Ponadto zaleca się również używanie sprzętu i urządzeń w różnych kolorach. 
Ponieważ osoby niedowidzące preferują zazwyczaj zwykłe toalety, ważne jest, aby w projekt-
owaniu toalet damskich i męskich stosować kontrastowe kolory płytek i powierzchni przedmio-
tów.

Podsumowując, widzimy, że przy projektowaniu toalet przystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych należy wziąć pod uwagę wiele aspektów. Ponieważ precyzyjne zaplanowa-
nie tak wąskiej przestrzeni z wieloma szczegółowymi wymaganiami specyficznymi dla danego 
kraju jest bardzo złożonym zadaniem, zaleca się wynajęcie zewnętrznej firmy projektowo- 
budowlanej, doświadczonej w zakresie dostępności.

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkt 3.2.
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Zdjęcie na górze: Stoły z przestrzenią na kolana w Centrum Turystycznym Kis-Balaton, Węgry.

Zdjęcie na dole: Dostępne instalacje w Centrum Turystycznym Kis-Balaton, Węgry.
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II.2.3.3. Wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne

W większych pomieszczeniach i korytarzach należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc 
siedzących, aby osoby starsze i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mogły odpocząć. 
Należy również zapewnić miejsca odpoczynku osobom poruszającym się na wózkach inwali-
dzkich. Trzeba jednak pamiętać, że odpoczywające osoby na wózkach nie powinny utrudniać 
poruszania się innym odwiedzającym.

Powierzchnie interaktywne powinny być dostępne i widoczne również dla użytkowników wóz-
ków inwalidzkich. Komputery powinny znajdować się na stołach, pod którymi znajduje się wolna 
przestrzeń na kolana lub na stołach o regulowanej wysokości.

Jeżeli eksponowane na wystawie przedmioty można zobaczyć i zbadać tylko wtedy, gdy 
zwiedzający pochylają się nisko nad nimi, wtedy pod gablotami należy zapewnić wolne miejsce 
na kolana. Bardzo głębokie, poziome szafki powinny być lekko nachylone.

Przedmioty znajdujące się w górnej części regałów wystawowych, zaleca się umieścić na szkla-
nych półkach, aby były dobrze widoczne z ziemi.

Oświetlenie w szklanych witrynach, w miarę możliwości nie powinno oślepiać osób o niskim 
wzroście, osób na wózkach inwalidzkich oraz osób niedowidzących.

Zaleca się montowanie pochyłych wolnostojących tablic informacyjnych przed obiektami na 
wystawie, ponieważ nie zaburzają one widoku i są czytelne zarówno z pozycji stojącej jak  
i siedzącej. Szczególną uwagę należy poświęcić doborowi oświetlenia, istotne aspekty to od-
powiednia wysokość, kąt i unikanie odbicia światła. Oprócz opisów naukowych, na tabliczkach 
zaleca się stosowanie tekstów łatwych do odczytania, co jest dużą pomocą również dla dzieci, 
obcokrajowców i osób z trudnościami w uczeniu się.

Oświetlenie jest ważnym narzędziem wykorzystywanym na wystawach. Często sale wystawo-
we są ciemne, a oświetlane są jedynie prezentowane obiekty. W takich warunkach świetlnych 
goście z zaburzeniami słuchu nie mogą czytać z ruchu warg i nie mogą komunikować się 
za pomocą języka migowego, ani tłumacza języka migowego. Z tego powodu zaleca się za-
pewnienie dodatkowego oświetlenia w określonym obszarze sali, które w razie potrzeby 
można włączać i wyłączać. W przypadku stosowania w budynku nieprzenośnych systemów 
nagłośnienia (np. FM) sugeruje się również zainstalowanie w tych obszarach wbudowanego 
wzmacniacza pętli indukcyjnej, np. w sali wystawowej lub audytorium.

Obecnie coraz więcej wystaw oferuje doznania dotykowe dla osób niepełnosprawnych. Insta-
lacje dotykowe nie powinny być oddzielane reszty wystawy. Najlepiej gdy będą zaprojektowane 
w sposób atrakcyjny i użyteczny dla wszystkich odwiedzających. Chociaż osoby niedowidzące 
poruszają się wolniej i często poświęcają więcej czasu na oglądanie poszczególnych obiektów, 
wystawa powinna być otwarta i integrująca wszystkich. Układ przestrzenny wystawy powinien 
być prosty i czytelny. Zaleca się korzystanie z map dotykowych oraz oferowanie przewodników 
audio na wystawie. Brak hałasów w tle, ciche otoczenie i dobre warunki akustyczne, pomogą  
w zrozumieniu słyszalnych informacji. Ukierunkowany lub słyszany przez słuchawki dźwięk nar-
racji wystawy, nie będzie przeszkadzał innym odwiedzającym. Osoby na wózkach inwalidzkich 
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Zdjęcie: Obiekty zainstalowane w szklanych gablotach w Parku Narodowym Hainich, Niemcy.
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powinny mieć możliwość dosięgnięcia i uzyskania dostępu do zainstalowanych obiektów. Dla 
osób niedowidzących bardzo ważne jest odpowiednie nieoślepiające oświetlenie. Ponadto kolor 
zainstalowanych obiektów i kolor ich tła powinny kontrastować wizualnie.

W audytorium powinny znajdować się miejsca siedzące pozbawione barier (odpowiednie dla 
wózków inwalidzkich). Jeśli to możliwe, przestrzenie te należy zapewnić w różnych miejscach 
pomieszczenia.

W przypadku przemówienia, twarz mówcy powinna otrzymać odpowiednią ilość światła 
niepowodującego odblasków.

Górna część ciała i twarz tłumacza języka migowego również powinny być odpowiednio 
oświetlone. Ściana za tłumaczem powinna być gładka i neutralna, bez rozpraszającego wzoru.

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkt 4.

Zdjęcie: Obiekty dotykowe mogą być zlokalizowane wzdłuż 
szlaku, jak w Parku Narodowym Hainich,  

Niemcy.

Zdjęcie: Figurki zwierząt domowych do dotykania na 

Ścieżce w koronach drzew Ivenacker Eichen, Niemcy.
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Zdjęcie: Turyści wybierający się na wycieczkę na łonie natury wraz z osobą na wózku inwalidzkim w Parku  

Narodowym Schwarzwaldu, Niemcy.
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II.2.4. Projektowanie ścieżek przyrodniczych

Podczas projektowania ścieżki przyrodniczej, ważne jest, aby zdefiniować najistotniejsze 
aspekty dla każdej z grup docelowych i zyskać świadomość ich szczególnych potrzeb. Celem 
przedsięwzięcia jest zapewnienie odwiedzającym bezpiecznego zwiedzania terenu.

Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej to osoby z różnymi urazami ruchowymi. Ich potrze-
by i możliwości mogą być bardzo różne. Jeśli więc skupimy się na zapewnieniu dostępności dla 
osób na wózkach inwalidzkich, generalnie możemy zaspokoić wszystkie potencjalne potrzeby 
osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Dla osób niewidomych i niedowidzących obszary niebezpieczne muszą być oznaczone  
w wyczuwalny sposób, aby uniknąć wypadków. Na przykład dużym zagrożeniem może być  
balustrada, która kończy się zbyt wcześnie. Potrzebują oni również wyczuwalnej i bezpiecznej 
linii prowadzącej na granicy ścieżki przyrodniczej i otoczenia. Niezwykle niebezpieczne są  
przeszkody znajdujące się na wysokości głowy oraz dziury w ziemi.

Dla osób niesłyszących i niedosłyszących informacje wizualne mają ogromne znaczenie. Na ogół 
dźwiękowe znaki ostrzegawcze mają mniejsze znaczenie w przestrzeniach zewnętrznych  
(np. w ogrodach i parkach).

Osoby z trudnościami w nauce mogą wystraszyć się w sytuacjach, które są dla nich 
niezrozumiałe. Ze strachu mogą robić zupełnie nieoczekiwane rzeczy, narażając na 
niebezpieczeństwo zarówno siebie, jak i innych. Ważne jest, aby mieli poczucie, że środowisko 
wokół jest bezpieczne. Należy unikać tworzenia przestrzeni, które nie są przejrzyste (np. długie 
tunele, wąskie korytarze).

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkt 4. 



34

b a r r i e r s
nature

w i t h o u t

Zdjęcie: Zapewnienie zarówno schodów jak i podjazdu na Ścieżce dydaktycznej w Beelitz-Heilstaetten, Niemcy.
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II.2.4.1. Połączenie z parkingiem i budynkiem

Ścieżka przyrodnicza lub park narodowy mogą być zamknięte, ogrodzone lub całkowicie otwarte.

W niektórych przypadkach odwiedzający mogą dotrzeć do ścieżki dydaktycznej bezpośrednio 
z parkingu lub miejscowości, ale np. na dużych obszarach ochrony przyrody, powinni najpierw 
udać się do głównego budynku, przez który mogą wejść na ścieżkę dydaktyczną.

Chodniki powinny być połączone z wejściami do budynków. Jeśli w okolicy znajduje się budy-
nek główny z recepcją, ważne jest, aby dla każdego był łatwo dostępny.

Nawierzchnia ścieżki dydaktycznej prawdopodobnie będzie się różnić od nawierzchni chodnika 
prowadzącego do wejścia do parku i do budynków. Bardzo ważne jest zapewnienie równego 
połączenia tych powierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem różnicy poziomów.

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkty 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. 

II.2.4.2. Trasa ścieżek przyrodniczych, schody, podjazdy

Przestrzenie wokół nas odbieramy na wiele sposobów: poprzez bodźce wzrokowe, słuchowe, 
kinestetyczne (wysiłkowe) i dotykowe. Wyizolowanie niektórych elementów funkcjonalnych 
ścieżki przyrodniczej lub wręcz przeciwnie - wizualne powiązanie ich między sobą to czyn-
niki kształtujące układ przestrzenny środowiska. Oprócz połączenia wizualnego ważne jest, 
aby uporządkować i połączyć różne punkty funkcjonalne drogami i ścieżkami. Drogi również 
podkreślają podział wolnej przestrzeni. Nie tworzą granic, ale wskazują na pewien stopień 
podziału przestrzennego i nadają strukturę przestrzenną. Drogi i ścieżki należy projektować tak, 
aby osoby niepełnosprawne mogły z nich bezpiecznie i samodzielnie korzystać.

Jeśli to możliwe, powinny istnieć również trasy alternatywne, które nadają się do spacerów  
z wózkiem dziecięcym, przebycia na wózku inwalidzkim lub rowerze.

W terenach pagórkowatych, ścieżki powinny prowadzić wzdłuż poziomic. Konieczne może być 
stworzenie serpentyn. Dzięki temu nie ma potrzeby montowania schodów, ani skomplikowa-
nych systemów odprowadzenia wody deszczowej.

Podczas projektowania ramp, jednym z najważniejszych zadań jest określenie jej odpowiednie-
go nachylenia. Żeby to zrobić, musimy wziąć pod uwagę różne czynniki: Jak wysokie są schody, 
które chcemy pokonać? Ile mamy miejsca? Czy osoba na wózku samodzielnie obsługuje wózek 
inwalidzki? A może pomaga asystent pchając wózek? Czy dostępny jest napęd elektryczny?
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Zdjęcia: Ścieżka w koronach drzew w Parku Narodowym Hainich, Niemcy.
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Jeśli chodzi o konstrukcję ramp, istnieją znaczne różnice w normach krajowych. Dlatego, aby 
uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat szerokości, wysokości, długości i nachyle-
nia rampy, należy sprawdzić odpowiednie przepisy w swoim kraju. Podobna sytuacja dotyczy 
budowy schodów. Generalnie zaleca się unikania budowy schodów, ale zdarzają się przypadki, 
gdy nie można ich zastąpić rampami lub innymi rozwiązaniami bez barier. Aby uzyskać więcej 
informacji, sprawdź odpowiednie wymagania w swoim kraju! 

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkty 4.2., 4.3., 4.4.

II.2.4.3. Wymiary i nachylenie szlaków

Jeśli jest wystarczająco dużo miejsca, szerokość głównych tras (używanych przez wielu 
zwiedzających) powinna być odpowiednia do swobodnego poruszania się obok siebie dwóch 
osób na wózkach inwalidzkich lub jednej osoby na wózku i jej asystenta. Zgodnie z ISO 215542, 
szlaki o stałym ruchu dwukierunkowym powinny mieć szerokość co najmniej 1,80 m, nato- 
miast szlaki o częstym ruchu dwukierunkowym powinny mieć szerokość co najmniej 1,50 m, 
pod warunkiem uwzględnienia miejsc mijania w określonych odstępach.
Trasy, z których korzysta mniej zwiedzających, mogą być nieco węższe, umożliwiające swo-
bodne poruszanie się po nich tylko jednego użytkownika wózka inwalidzkiego. Ich szerokość 
powinna wynosić minimum 0,90 - 1,20 m, w zależności od prawdopodobieństwa konieczności 
mijania się ludzi na szlaku. Jednak zawsze zapewnione powinny być w określonych odstępach 
przestrzenie do zawracania. Należy pamiętać, że te wymagania mogą być różne w zależności 
od kraju. Dlatego prosimy o zapoznanie się z wymaganiami krajowymi w celu uzyskania bardziej 
szczegółowych informacji!

Zgodnie z węgierskim rozporządzeniem1 pochylenie wzdłużne nie powinno przekraczać 5%.  
Po 9 m na stoku powinny znajdować się wypłaszczenia o długości co najmniej 1,50 m.  
Nachylenie boczne szlaków potrzebne do odprowadzenia wody nie powinno przekraczać 2%.

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkty 4.2., 4.3., 4.4.
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Zdjecie: Drewniany chodnik z wysokim krawężnikiem na szlaku wzdłuż Jeziora Szwerynskiego, Niemcy
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II.2.4.4. Nawierzchnia szlaków, pobocza dróg, krawężniki, odwadnianie

Niezależnie od rodzaju materiału, którym wyłożona jest ścieżka, nawierzchnia powinna być 
stabilna - nie powinna się przesuwać, wytrzymała - nie powinna odkształcać się pod wpływem 
większego ciężaru lub nacisku oraz antypoślizgowa - w każdych warunkach, niezależnie od 
pogody.

Wybierając materiał nawierzchni, należy wziąć pod uwagę również warunki środowiskowe oraz 
aspekty bezpieczeństwa.

Najczęstsze rodzaje nawierzchni:
 - Wylewka betonowa: powierzchnia ma nieregularną strukturę, antypoślizgowa. Może skrzyć 

się pod wpływem padania promieni słonecznych.
 - Asfalt: odpowiedni do kombinacji kolorystycznych. Topi się w wysokich temperaturach.  

Jest przyczepny. 
 - Żwir / tłuczeń stabilizowany: ma naturalny wygląd. Wymagane jest odpowiednie przygoto-

wanie gruntu. Dobra przepuszczalność wody. Niezbyt odpowiedni dla wózków inwalidzkich.
 - Kamień sztuczny, układana kostka brukowa: duża różnorodność kształtów i kolorów.  

Dobra przepuszczalność wody. Zaleca się używać w terenach zabudowanych. Ważne jest 
właściwe ułożenie warstw i kompresja.

 - Cegła brukowa: duża różnorodność kształtów i kolorów. Jest materiałem naturalnym. Jest 
mrozoodporna. Ważne jest właściwe ułożenie warstw i kompresja.

 - Kamień naturalny: duża różnorodność rozmiarów. Dzięki chropowatej powierzchni na-
daje się do oznaczania na podłożu miejsc szczególnych. Obrobione bloki kamienne 
(płomieniowana powierzchnia) są odpowiednie dla wózków inwalidzkich.

 - Nawierzchnia drewniana: naturalny materiał o stosunkowo krótkiej żywotności. Zalecany do 
stosowania na obszarach naturalnych, nadmorskich i na placach zabaw.

 - Płyta gumowa: wysoki koszt i krótka żywotność, ale duża różnorodność kolorów. Zalecany 
do stosowania na boiskach i placach zabaw.

Dla osób niewidomych i niedowidzących ważne są wskaźniki dotykowe i kontrastowe umiej-
scowione na granicy pomiędzy ścieżką a otoczeniem. Pomagają one w orientacji również innym 
ludziom. Wskaźniki powinny być łatwo wykrywalne i łatwo widoczne. Dlatego ważne jest, aby 
wyróżniały się na tle chodnika innym rodzajem materiału i kolorem.
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Zdjęcia na górze: Krawężnik tworzący linię prowadzącą wzdłuż szlaków w Naturerlebnis Erlensee, Niemcy.

Zdjęcia na dole: Zmiany w nawierzchni chodnika.
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Zmiany w nawierzchni mogą również oznaczać obszary o różnych funkcjach, np. miejsca od-
poczynku, miejsca szczególnie interesujące itp. Dla osób niewidomych i niedowidzących wy-
czuwalna zmiana nawierzchni ścieżki dydaktycznej może sygnalizować różne rzeczy, takie jak 
obecność punktu informacyjnego, ławki czy skrzyżowania. 

Podwyższone krawężniki pomagają nie tylko osobom niewidomym korzystającym z białej laski  
w orientacji w terenie, ale służą również do ochrony osób na wózkach inwalidzkich przed  
zjechaniem ze szlaku. Dla osób niewidomych odpowiednio wysokie krawężniki są szczegól-
nie ważne na wąskich, niebezpiecznych odcinkach tras. W niektórych przypadkach roślinność 
może również wyznaczać linię graniczną.

Teren przy poboczach drogi powinien mieć inny kolor i być z innego materiału niż nawierzchnia 
szlaku, aby ułatwić osobom niedowidzącym pozostanie na szlaku. Jeśli ze szlakiem sąsiaduje 
szosa, konieczne jest ograniczenie za pomocą krawężników. Nie ma jednak potrzeby zabez-
pieczania pobocza, jeśli pomiędzy ścieżką dydaktyczną a szosą jest pas roślinności.

Bardzo ważnym aspektem jest zapewnienie sprawnego drenażu. Odprowadzanie wody z trasy 
jest niezbędne, zapewnia stabilność i przedłuża żywotność drogi.

W przypadku niektórych rodzajów nawierzchni (nawierzchnia szutrowa, droga gruntowa) mimo 
ułożonych poprzecznie odpływów i kratek, grunt może zostać wypłukany, co może powodować 
nierówności nawierzchni. Należy temu zapobiegać poprzez stałą konserwację.

Otwory drenów i krat wbudowanych w chodnik nie powinny być szersze niż 2 cm. Jeżeli kraty 
mają podłużne otwory, powinny być one usytuowane prostopadle (poprzecznie) do kierunku ru-
chu. Powierzchnia krat powinna znajdować się na tym samym poziomie co nawierzchnia. Zimą 
śnieg i lód muszą być stale usuwane z chodnika.

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkty 4.3., 4.4., 4.5.
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Zdjęcia na górze: „Drzewko informacyjne” i pojedyncza tablica informacyjna na skrzyżowaniach  

w Parku Narodowym Hainich, Niemcy.

Zdjęcia na dole: Tablice informacyjne w układzie poziomym.
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II.2.4.5. Trasy o różnych poziomach trudności, szlaki alternatywne

Trasy w formie pętli mają wiele zalet, korzystne jest również tworzenie tras alternatywnych  
o różnej długości i różnym stopniu trudności. Charakterystykę szlaku: poziom trudności, na- 
chylenie, długość itp. należy podać na tablicach informacyjnych.

Trudno określić jedną optymalną długość tras. Długość zależy od cech otoczenia i warunków 
lokalnych.

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkt 4.

II.2.4.6. Skrzyżowania

Na skrzyżowaniach należy zainstalować prosty i przejrzysty system informacji i komunikacji.

„Drzewko informacyjne” może być dobrym rozwiązaniem przekazywania różnych informacji 
odwiedzającym. Jednak dla osób na wózkach inwalidzkich i osób o niskim wzroście trudno jest 
przeczytać informacje umiejscowione wysoko. Dlatego korzystniej byłoby rozmieścić tablice 
informacyjne w układzie poziomym.

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkty 4.6., 4.7., 6.3.

II.2.4.7. Altany, wiaty przeciwdeszczowe i tarasy

W przypadku konstrukcji zewnętrznych (wiaty przeciwdeszczowe, podesty, altany) wysokość 
progów lub różnica poziomów nie może przekraczać 2 cm. W celu zniwelowania różnic pozio-
mów dobrym rozwiązaniem może być wypłaszczenie krawędzi i nachylenie powierzchni o 30 
stopni.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie zacienienia i ochrony przed deszczem  
w miejscach odpoczynku. Ważne jest również zacienienie szlaków, które zapewnia ochronę 
w czasie silnego nasłonecznienia. Dodatkowo przyczynia się do załamywania promieni 
słonecznych i zmniejsza połyskiwanie przedmiotów, poprawiając tym samym warunki  
wizualne (ułatwia czytanie z ruchu warg, utrzymywanie kontaktu wzrokowego i postrzega-
nie kontrastujących kolorów). W miarę możliwości należy zastosować naturalne rozwiązania 
zacieniające (np. duże rośliny, drzewa pochylone nad ścieżkami). Jeśli rozwiązania te nie są 
dostępne, można stworzyć obiekty zacieniające, pergole i wiaty przeciwdeszczowe.

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkt 4.1. 
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Zdjęcie: Most z “bosą Ścieżką” w Beelitz-Heilstaetten, Niemcy.
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II.2.4.8. Mosty i pomosty

Mosty zapewniają swobodne przemieszczanie się odwiedzających z jednej strony przeszkody 
na drugą. Ponadto mosty są również dobrymi punktami obserwacyjnymi, ponieważ pod nimi 
znajduje się zazwyczaj otwarta przestrzeń.

Podczas projektowania mostów należy wziąć pod uwagę kilka czynników.  
Jednym z najważniejszych aspektów jest bezpieczeństwo. Mosty powinny być bezpieczne do 
pokonania zarówno pieszo jak i na wózku inwalidzkim. Idealnie gdyby powierzchnia mostu była 
łagodnie połączona z powierzchnią dochodzącego doń szlaku, poziomy powinny być wyrówna-
ne po obu stronach mostu. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, należy zamontować 
poręcze (maksymalna wysokość 1,10 m) oraz podwyższone krawężniki (min. 10 cm wysokości) 
na brzegach, aby wyznaczyć krańce mostu.

Szerokość mostów powinna być taka sama jak szerokość prowadzących do niego ścieżek, czyli 
na tyle szeroka, aby można było wygodnie po niej przejechać na wózku inwalidzkim (min.  
1,20 m szerokości).

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkt 4.3.
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Zdjęcie: Miejsce do odpoczynku w Parku Narodowym Hainich, Niemcy.
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II.2.4.9. Miejsca odpoczynku

Wzdłuż ścieżek przyrodniczych należy stworzyć miejsca odpoczynku, takie jak ławki i stoły. Naj-
lepiej, aby znajdowały się one na tym samym poziomie co powierzchnia szlaku, ale nie powinny 
znajdować się na ścieżce, aby nie przeszkadzały innym. W przypadku nawierzchni utwardzo-
nej nachylenie nie może przekraczać 2%. Szerokość miejsca do odpoczynku powinna być co 
najmniej równa szerokości ścieżki. Częstość tego typu miejsc zależy od ukształtowania terenu, 
np. osoby z niepełnosprawnością ruchową wjeżdżając na długie, strome zbocza, muszą bardzo 
często zatrzymywać się i odpoczywać. Zmęczeni turyści powinni mieć możliwość usiąść  
i odpocząć na ławkach. Ważne jest, aby przy ławkach zawsze zostawiać wolną przestrzeń dla 
wózków inwalidzkich lub wózków dziecięcych.

Kolor i rodzaj nawierzchni na miejscu przeznaczonym do odpoczynku powinny różnić się od 
koloru i typu nawierzchni szlaku. Dzięki temu, idąc ścieżką, łatwo będzie zauważać znajdujące 
się w pobliżu obiekty.

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkt 4.1.

II.2.4.10. Inne elementy infrastruktury przy szlaku

W pobliżu szlaku często można natrafić na obiekty stanowiące potencjalne bariery. Obiekty te 
mogą być źródłem zagrożenia dla zwiedzających. Niektóre z nich są łatwe do wyeliminowania, 
ale są też takie, których nie da się usunąć ze szlaku. Wtedy ważne jest, aby nie zmniejszały 
szerokości użytkowej szlaku, która jest wymagana do swobodnego poruszania się. Ponadto 
obiekty te powinny być dobrze oznaczone i widoczne, czyli wizualnie kontrastować z otocze-
niem i być zawczasu wyczuwalne przy dotknięciu białą laską.

Wzdłuż ścieżek przyrodniczych zwykle można znaleźć kilka rodzajów elementów infrastruktury, 
m.in. ławki i stoły, fontanny, kosze na śmieci, balustrady i poręcze itp.

Ławki:

Na ławkach ludzie siadają i odpoczywają, dlatego istotna jest ich obecność bezpośrednio 
wzdłuż ścieżki przyrodniczej. Należy pamiętać o pozostawieniu przed ławkami odpowiedniej 
ilości miejsca, aby osoby siedzące na ławce nie utrudniały poruszania się innym użytkownikom 
trasy. Dodatkowo przy ławeczce należy pozostawić odpowiednią wolną przestrzeń dla wózków 
inwalidzkich lub wózków dziecięcych.
Jeśli obok siebie znajduje się więcej ławek, zaleca się ustawienie ich prostopadle, dzięki temu 
osoby z wadami słuchu mogą łatwiej rozmawiać ze sobą.
Wysokość ławki powinna umożliwić wygodne siadanie i wstawanie. Wysokość siedziska po-
winna wynosić 46-48 cm. Szerokość ławki powinna być odpowiednia dla co najmniej jednej 
osoby (min. 50 cm szerokości). Ponadto zaleca się również zamontowanie podłokietników, 
co zwiększa komfort i bezpieczeństwo. Dzięki podłokietnikom wstawanie z ławki jest znacznie 
łatwiejsze. Część ławek można zainstalować na niewielkiej wysokości, będą wygodniejsze dla 
dzieci i osób niskiego wzrostu.
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Zdjęcie na górze: Ławki w Parku Narodowym Hainich, Niemcy.

Zdjęcie na dole: Miejsce odpoczynku przy ścieżce dydaktycznej w Danii, dostępne również dla osób na wózkach 

inwalidzkich
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Stoły, wyniesione skrzynie ogrodowe:

W miejscach odpoczynku zaleca się ustawienie stołów przed ławkami, ludzie będą mog-
li położyć na nich swoje rzeczy oraz jeść posiłki itp. Aby osoby na wózku inwalidzkim mogły 
wygodnie usiąść przy stole i z niego korzystać, ważne jest pozostawienie odpowiedniej wolnej 
przestrzeni pod blatem.
Podobne aspekty należy wziąć pod uwagę projektując skrzynie ogrodowe. Dzięki podwyższeniu 
grządek, osoby na wózku inwalidzkim lepiej widzą eksponowane rośliny. Potrzebna jest także 
odpowiednia przestrzeń pod spodem, aby swobodnie podjechać wózkiem  
inwalidzkim. Należy pamiętać, że wyniesione skrzynie ogrodowe nie powinny znajdować się zbyt 
wysoko (max. na 75-80 cm), ponieważ osoby siedzące na wózku inwalidzkim lub osoby  
o niskim wzroście nie będą miały pełnego widoku na rosnące w nich rośliny.

Krany z wodą pitną:

Istnieją różne rodzaje poideł. Można je obsługiwać ręcznie, za pomocą przycisku, nogą lub 
pedałem. Bardzo ważne jest, aby mechanizm włączania wody był wyraźnie widoczny i wyczu-
walny.
Należy zapewnić odpowiednią wolną przestrzeń (do wysokości kolan) dla osób na wózkach 
inwalidzkich. Ważne jest, aby ludzie mieli swobodny dostęp do strumienia wody, nawet jeśli 
trzymają w ręku szklankę.
Przed kranem należy zapewnić odpowiednio szeroką, wolną, równą przestrzeń (odpowiednią 
dla osób na wózkach inwalidzkich) umożliwiającą łatwy dostęp do wody. Kran powinien być 
łatwo osiągalny również z pozycji siedzącej i stojącej, czyli umiejscowiony na wysokości 75-90 
cm.

Kosze na śmieci:

Kosze na śmieci należy postawić obok szlaku, tym samym nie zmniejszają powierzchni spacero-
wej. Otwór kosza powinien być łatwo osiągalny zarówno z pozycji siedzącej i stojącej (wysokość 
75-90 cm). W celu ułatwienia dostępu do koszy na śmieci, należy zapewnić odpowiednio 
szeroką, wolną przestrzeń przed nimi (odpowiednią dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich).

Balustrady, ogrodzenia, poręcze:

IPoręcze i balustrady mogą być używane do ogradzania odcinka drogi, jeśli ścieżka w danym 
miejscu przebiega znacznie wyżej (ponad 60 cm) niż otaczający teren lub jeśli sąsiadujące  
z nią podłoże nie jest bezpieczne. Poręcz powinna znajdować się na wysokości 1,00 m, dzięki 
czemu nie będzie zasłaniać widoku dzieciom ani osobom na wózkach inwalidzkich. Poręcze 
sprawiają, że ruch jest bezpieczniejszy i łatwiejszy, ale także wyznaczają granice i wskazują kie-
runek. Należy pamiętać, że zapewnienie krawężnika naprowadzającego wyczuwalnego dla osób 
niewidomych i niedowidzących jest nadal potrzebne.
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Zdjęcie na górze: Mapa dotykowa w Naturerlebnis Erlensee, Niemcy.

Zdjęcie na dole: Dotykowa tablica informacyjna w Naturerlebnis Erlensee, Niemcy.
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Poleca się montować poręcze wzdłuż ramp i schodów oraz w długich korytarzach. Poręcze 
wskazują kierunek ruchu. Pozwalają osobom o ograniczonej sprawności ruchowej chwytać się 
i podciągać na pochyłych odcinkach. Są ważne zwłaszcza dla osób starszych, które do po-
ruszania używają laski lub kul. Poręcze powinny być ciągłe i mieć gładką powierzchnię, okrągłe 
kształty lub zaokrąglone krawędzie, aby nie ranić dłoni. Powinny być przedłużone i wygięte  
w dół na końcach ramp i schodów. Muszą być mocno przytwierdzone, ale od strony ściany 
należy pozostawić odpowiednią przestrzeń na palce (5 cm). Dobrym rozwiązaniem są poręcze 
o podwójnej wysokości, ponieważ mogą z nich wygodnie korzystać osoby chodzące, osoby 
o niskim wzroście oraz dzieci (jedna poprzeczka na wysokości 70 cm, a druga 95 cm). Kolor 
poręczy powinien kontrastować z kolorem otoczenia, aby była łatwo zauważalna.

Tablice i znaki informacyjne:

Tablice i znaki informacyjne stanowią dużą pomoc dla wszystkich zwiedzających. Mogą oni 
uzyskać informacje o ścieżce dydaktycznej, chronionych gatunkach roślin i zwierząt oraz całym 
ekosystemie obszaru. Ponadto tablice i znaki również pomagają w orientacji

Ważne jest, aby system tablic i znaków informacyjnych był zrozumiały i spójny. Informacje po-
winny być dostępne również dla osób niewidomych i niedowidzących, przekazywane w formie 
dotykowej, a nawet dźwiękowej. System naprowadzający na podłożu (różnice w nawierzchni, 
dotykowe wskaźniki na powierzchni ziemi) powinien wskazywać usytuowanie tablic informacyj-
nych osobom niewidomym.

Informacje zapisane na tablicach muszą być czytelne zarówno z pozycji siedzącej, jak i stojącej. 
Zdania powinny być krótkie, zwięzłe i łatwe do zrozumienia. Pomocne w zrozumieniu informacji, 
szczególnie osobom z trudnościami w uczeniu się, są jasne i proste piktogramy. Ponadto, mogą 
być łatwo zinterpretowane również przez cudzoziemców.

Najważniejsze informacje, które powinny znaleźć się na tablicach informacyjnych:
 - Nazwa szlaku
 - Długość szlaku
 - Szerokość szlaku, w tym najwęższy odcinek
 - Charakterystyka szlaku, różnice poziomów, rodzaje nawierzchni
 - Liczba i lokalizacja ewentualnych przeszkód (barier)
 - Atrakcje wzdłuż szlaku
 - Udogodnienia na szlaku (np. miejsca odpoczynku, toalety, wiaty przeciwdeszczowe itp.)

Kluczowe informacje powinny być przedstawione prostym, łatwym do zrozumienia językiem.

Odwołanie do Matrycy do samodzielnej oceny - Punkty 4.1., 4.3., 4.6., 4.7.
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Załącznik: Normy, zalecenia i przepisy specyficzne dla poszczególnych krajów

1. Niemcy

W Niemczech podstawą projektowania uniwersalnego jest norma DIN 18040. Jeśli chodzi  
o kontakt z przyrodą pozbawiony barier, istnieją dwie istotne normy:

 - DIN 18040-1 Budowa budynków dostępnych dla osób niepełnosprawnych – Zasady 
projektowania. Część 1 Budynki dostępności publicznej (koncentruje się na aspektach 
konstrukcyjnych, takich jak parking, projektowanie pomieszczeń, toalety itp.)

 - DIN 18040-3 Budowa budynków dostępnych dla osób niepełnosprawnych – Zasady 
projektowania. Część 3 Przestrzenie komunikacji publicznej i przestrzenie otwarte 
(koncentruje się na aspektach informacyjnych, takich jak oznakowanie ruchu, orientacja, 
informacja dla pasażerów itp.) 

Norma ta ma na celu zapewnienie aby obiekty były dostępne dla osób niepełnosprawnych  
bez pomocy z zewnątrz. Norma opisuje wymagania techniczne, zgodnie z którymi obiekty  
konstrukcyjne są pozbawione barier. W szczególności uwzględnia potrzeby osób z wadami 
wzroku i niewidomych, wadami słuchu (głuchych, głuchoniemych i niedosłyszących) lub  
z niepełnosprawnością ruchową oraz osób korzystających z wózków inwalidzkich i innych 
pomocy w poruszaniu się. Niektóre założenia tej normy prowadzą do ułatwienia użytkowania 
również dla innych grup ludzi, takich jak duże lub małe osoby, osoby z niepełnosprawnością 
poznawczą, osoby starsze, dzieci oraz osoby z wózkami dziecięcymi lub bagażami. Osoby  
z powyższych grup były zaangażowane, a ich doświadczenia wdrożone.

Z prawnego punktu widzenia normy DIN w Niemczech to w większości jedynie zalecenia, któ-
rych stosowanie nie jest obowiązkowe. Jednak większość organów państwowych wprowadziła 
zapisy w swoich kodeksach budowlanych, które wymagają zgodności ze standardami 
dostępności dla budynków lub obiektów użyteczności publicznej. W zależności od kraju 
związkowego mogą być stosowane różne przepisy. Obecnie, wyżej wymienione normy zostały 
wprowadzone w prawie wszystkich krajach związkowych w dużej części jako techniczne przepi-
sy budowlane.

Inne standardy dostępności w Niemczech, które przedstawiają stan wiedzy i stosowane są  
w przypadku realizacji poszczególnych zagadnień:

DIN 32975:2009-12: Projektowanie dostępnych informacji wizualnych w przestrzeni publicznej, 

DIN 32984:2020-12: Dotykowe wskaźniki powierzchni ziemi w miejscach publicznych,

DIN 32986:2019-06: Dotykowe litery i etykiety - Wymagania dotyczące prezentacji i stosowania 
alfabetu Braille‘a i wypukłych liter,

DIN EN 81-70: Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy wind.
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Certyfikacja miejsc pozbawionych barier w Niemczech

Oprócz oficjalnych norm DIN istnieje projekt certyfikacji miejsc bez barier „Podróż dla wszys-
tkich” (niem. Reisen für Alle). Głównym celem tego podejścia jest wspieranie turystyki bez barier 
w Niemczech. Krajowy system certyfikacji „Podróż dla wszystkich” opiera się na obszernych 
kryteriach, aby zapewnić wysokie standardy jakości w rożnych branżach. Zostały one opraco-
wane wspólnie przez stowarzyszenia osób niepełnosprawnych i stowarzyszenia turystyczne. 
„Podróż dla Wszystkich” to oparty na standardach system informacyjno-ewaluacyjny, który 
umożliwia gościom samodzielną ocenę adekwatności oferty do ich potrzeb. Goście mogą w ten 
sposób przed wyjazdem sprawdzić użyteczność i atrakcyjność ofert turystycznych na podsta-
wie rzetelnych szczegółowych informacji oraz wybrać i zarezerwować odpowiednie dla siebie 
opcje. Wśród kategorii certyfikacji znajdują się hotele, restauracje, wycieczki, rekreacja i sport 
itp. Oferty są certyfikowane dla odpowiednich grup użytkowników (np. osoby z trudnościami  
w nauce, osoby z wadami słuchu itp.).

2. Austria

Każda osoba niepełnosprawna ma indywidualne potrzeby. Z tego powodu normy obejmują 
jedynie minimalne wymagania i w razie potrzeby muszą zostać dostosowane. Ogólnie rzecz 
biorąc, są tylko zaleceniami. Jeżeli są uwzględnione w przepisach budowlanych prowincji aus-
triackich, wtedy są prawnie wiążące. Normy ÖNORM są publikowane przez Austriacki Instytut 
Normalizacji (ASI) i regularnie aktualizowane.

Normy dotyczące budowania dostępnych budynków i innych obiektów to:
• ÖNORM B 1600 (wersja oryginalna 1977): Podstawy planowania dla budownictwa bez ba-

rier (chodniki, podjazdy, wejścia, drzwi…). 
• Następujące trzy normy ÖNORM muszą być używane razem z ÖNORM B 1600:

 o ÖNORM B 1601: Specjalne budynki dla osób niepełnosprawnych i starszych: Podstawa 
planowania,

 o ÖNORM B 1602: Szkoły i infrastruktura edukacyjna bez barier
 o ÖNORM B 1603: Podstawa planowania infrastruktury turystycznej bez barier.

• Norm dostępności jest znacznie więcej, m.in.:
 o ÖNORM EN 81-70: Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy wind,
 o ÖNORM V 2102: Informacje dotykowe na podłodze – pomoc techniczna dla osób niewi-
domych i niedowidzących,

 o ÖNORM A 3011. Część 3: Symbole graficzne w informacji publicznej,
 o ÖNORM A 3012: Wizualne systemy orientacji w informacji publicznej.
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Obecnie przepisy budowlane poszczególnych prowincji nie używają już ÖNORM B 1600. Za- 
miast tego stosują wytyczną 4 OIB (Bezpieczeństwo Użytkowników i Dostępność).1

Ochrona przed dyskryminacją w życiu codziennym jest uregulowana w federalnej ustawie  
o równości osób niepełnosprawnych. Nie ma szczegółowych opisów projektowania 
dostępności. Przepisy te można znaleźć głównie w przepisach budowlanych i przepisach  
o ruchu drogowym.

Normy i wytyczne są ważne dla zachowania dostępności. Na ogół są to jedynie zalecenia (nie 
są obowiązkowe), niemniej jednak są one często implementowane w przepisach budowlanych, 
wtedy stają się prawnie wiążące. Powszechne jest również wdrażanie norm i wytycznych  
w umowach (dotyczących usług planistycznych lub budowlanych). Wykorzystuje się je często  
w przypadku sporów prawnych, jako pomoc interpretacyjną.

Najważniejszą normą w dziedzinie dostępności jest ÖNORM B 1600 „Podstawy planowania dla 
budownictwa bez barier” (tj. chodniki, podjazdy itp.). W związku z tym należy stosować „spec-
jalne” normy ÖNORM B 1601 do B 1603. Stanowią one podstawę do projektowania placówek 
opieki zdrowotnej, obiektów mieszkalnych i roboczych, infrastruktury edukacyjnej bez barier oraz 
obiektów turystycznych i rekreacyjnych bez barier. Na szczeblu prowincji ważną rolę w ujednoli-
caniu przepisów budowlanych odgrywa Austriacki Instytut Techniki Budowlanej (OIB).

Ponadto ważnymi wytycznymi są również RVS - Wytyczne i przepisy dotyczące infrastruktury 
drogowej oraz RVE - Wytyczne i przepisy dotyczące infrastruktury kolejowej.

Normy można zamówić za opłatą w Austriackim Instytucie Normalizacji, a wytyczne dotyczące 
ruchu Austriackim Towarzystwie Naukowym Ruchu Drogowego i Kolejowego. Najważniejsze 
informacje o projektowaniu i budownictwie bez barier można znaleźć w broszurze „Podręcznik 
bez Barier” wydanej przez Ministerstwo Spraw Społecznych.2

3. Węgry

Na Węgrzech dostępność regulują zasadniczo trzy kluczowe akty prawne: dwie ustawy i dekret 
rządowy. Ponadto istnieją inne istotne dokumenty prawne: akty prawne, rozporządzenia i zale-
cenia dotyczące infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia i ochrony przeciwpożarowej.

• Ustawa nr LXXVIII z 1997 r. o kształtowaniu i ochronie środowiska zabudowanego - 
kilkakrotnie nowelizowana (Prawo budowlane). 
Ustawa definiuje pojęcie dostępności oraz pojęcie budynków użyteczności publicz-
nej. Określa również ogólne wymagania w konstrukcji, w tym wymagania dotyczące 
dostępności.

• Stanowi ona, że aspekty dostępności powinny być brane pod uwagę i powinny być 
wdrażane podczas projektowania i budowy nowego budynku użyteczności publicznej lub 

1 Informacje na temat standardów budowlanych:: https://www.oib.or.at/en/oib-guidelines

2 Więcej informacji:: 

https://www.sozialministeriumservice.at/Downloads/sms_handbuch_barrierefrei_wohnen.pdf
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podczas renowacji już istniejących budynków (Rozdział 31 Ogólne wymagania dotyczące 
budynków).3 

• Ustawa nr XXVI 1998 r. o zapewnieniu równych szans osobom niepełnosprawnym 
Zgodnie z ustawą instytucje publiczne muszą być pozbawione barier. Ustawa zasadniczo 
skupia się na budynkach zarządzanych przez państwo i gminy. (5)4

• Dekret rządowy nr 253 z 1997 r. (XII.20.) w sprawie krajowych wymagań budowlanych 
w przestrzeni miejskiej („OTÉK”) oraz dekret nr 182 z 2008 r. (VII.14.) w sprawie zmiany 
go5 
Nowelizacja dekretu rządowego w 2008 r. wprowadziła istotne modyfikacje odnośnie 
dostępności (w zakresie zawartości i zrozumiałości treści). 
Zawiera specyficzne wymagania dotyczące potrzeb osób o ograniczonej sprawności rucho-
wej. W odniesieniu do innych grup osób niepełnosprawnych, zawiera wymagania ogólne. 
Jednak program planistyczny wymagany przez OTÉK daje możliwość i obowiązek 
wyjaśnienia wielu kwestii. 
Daje możliwość zróżnicowania. W przypadku istniejących budynków umożliwia również 
dostępność częściową. Nie ma jednak miejsca na ustępstwa przy planowaniu i budowie 
nowych budynków. 
 
OTÉK zawiera przepisy dotyczące dostępności zgodnie z następującymi rozdziałami:

 - dostępność terenów zielonych i budynków, parkowanie pojazdów,
 - podłogi, studzienki, okna, przeszklone ściany, wyjścia awaryjne,
 - ogólny wymóg łączenia różnic poziomów: schody, podjazdy, schody z półpiętrem, pod-

jazdy z wypłaszczeniem, poręcze, ogrodzenia,
 - windy, schody ruchome, chodniki ruchome,
 - wielkość i projekt pomieszczeń, w tym ciągi komunikacyjne, korytarze, pomieszczenia 

wypoczynkowe i toalety,
 - ogólne wymagania dla indywidualnie użytkowanych jednostek budowlanych,
 - istniejące budynki,
 - warunki odstępstwa od określonych wymagań.

Na Węgrzech nie ma obowiązku stosowania międzynarodowej normy ISO/FDIS 21542:2011, 
zapewnia ona pomoc i wsparcie w planowaniu. Zawiera elementy obowiązkowe dla niektórych 
inwestycji UE.

Ponadto bardzo przydatne przy planowaniu są rekomendacje organizacji i stowarzyszeń 
pomagających osobom niepełnosprawnym:

 o Na przykład uchwały dotyczące stosowania narzędzi i systemów popierających bezbarie-
rowe środowisko zewnętrzne i informacyjno-komunikacyjne dla osób z wadami wzroku, 
opracowane zostały przez ekspertów ds. dostępności z Węgierskiej Federacji Niewido-
mych i Słabowidzących (MVGYOSZ).

 

3 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700078.tv

4 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800026.t
5 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800182.KOR&txtreferer=99700253.KOR
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4. Polska

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje równość wobec prawa, nakazuje równe trak-
towanie przez władze publiczne i zakazuje wszelkich form dyskryminacji (art. 32). Zapewnia 
ochronę prawną i samodzielne stanowienie o swoim życiu prywatnym (art. 47) oraz ochronę 
zdrowia (art. 63). Zobowiązuje do zapewnienia pomocy w życiu codziennym, przy wykonywaniu 
pracy czy komunikacji społecznej (art. 69).

Uchwały sejmowe i dekrety rządowe regulują szczegóły norm i procedur, które są prawnie 
wiążące. Niektóre standardy, zaproponowane przez instytucje niebędące władzami, mogą być 
uznane za dobrą praktykę, a nie obowiązek.

Ustawodawstwo związane z niepełnosprawnością, barierami czy dostępnością jest reprezento-
wane w dokumentach prawnych, regulujących różne sektory życia. Zagadnienia te zawarte są 
w ustawach o oświacie, budowie dróg i ruchu drogowym, budowie budynków i ich otoczenia, 
rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ochronie zdrowia itp. Istnieje również Karta 
Praw Osób Niepełnosprawnych, która określa podstawowe prawa zapewniające godziwe życie, 
wolne od dyskryminacji i definiuje dziesięć szczegółowych praw, w najważniejszych obszarach.6

Ustawy zazwyczaj zawierają ogólne wskazówki, a ich wdrażanie opiera się na rozporządzeniach 
rządowych, które określają standardy lub określają procedury i zasady.

Np. Ustawa Prawo Budowlane jest wdrażana Zarządzeniem Ministerstwa Infrastruktury  
w sprawie warunków technicznych budynków i ich lokalizacji. Określa szczegółowe warunki dla 
wszystkich użytkowników, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym i związane z nim przepisy określają niektóre aspek-
ty dostępności związane z tematyką projektu, w tym parametry parkingów dla osób 
niepełnosprawnych.

Przepisy te są doskonale podsumowane i przedstawione za pomocą infografik w “Podręczniku 
planowania bez barier”, wydanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Inne kompendia 
zostały opracowane przez stowarzyszenia osób niepełnosprawnych lub działające na rzecz 
osób niepełnosprawnych, często na zlecenie powiązanych organów administracyjnych, takich 
jak Ministerstwo Infrastruktury czy Urząd Transportu Kolejowego.7

Niektóre z tych norm mogą być w pewnym stopniu stosowane w warunkach zewnętrznych na 
terenach naturalnych. Podejmowano próby standaryzacji bezbarierowych rozwiązań w turysty-
ce, jednak nie zostały one sfinalizowane, ani jako standardy dobrowolne, ani legislacyjne.  

6 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. z 

13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475)

7 Fundacja Laboratorium Architektury 60+ skład zespołu: Benek I., Labus A., Kampka M. (red.) “Wytyczne w zakre-

sie projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych” – ekspertyza wykonana na 

zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa, 2016 

Wysocki M., Załuski D. Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z 

niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania” – ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, 

Warszawa, 2017 
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W każdym razie, skupiają się na kwestiach ogólnych, wspólnych dla każdego rodzaju turystyki - 
jak podróże, parkingi, hotele, usługi informacyjne, a nie na doświadczaniu natury jako takim.

Dostępność przyrody została uwzględniona w kilku wdrożeniach, niektóre z nich zostały utwo-
rzone przez parki narodowe. W większości przypadków grupą docelową były osoby z ogranic-
zeniami ruchowymi, choć podjęto również pewne próby wsparcia osób niewidomych. Do tej 
pory nie uzgodniono jednak żadnego standardu.

Kolejny dobrowolny standard reguluje strony internetowe, portale i aplikacje pozbawione barier. 
Certyfikaty wydawane są przez konsorcjum organizacji pozarządowych, po przeprowadze-
niu audytów przez ekspertów i testów przez osoby niepełnosprawne. Certyfikat oparty jest na 
ogólnoświatowym standardzie dostępności WCAG 2.0 (Wytyczne dotyczące dostępności treści 
internetowych).8

Ciekawy standard, dotyczący projektowania przestrzeni publicznej dla osób niewidomych  
i słabowidzących, przygotował Polski Związek Niewidomych.9

Ustawa parlamentu o języku migowym i innych metodach komunikacji ustanawia standard ko-
munikacji.10

Niektóre ustawy parlamentu i akty niższego rzędu, regulują kwestie pracy i resocjalizacji, w tym 
sportu osób niepełnosprawnych, wsparcia finansowego lub szczegółów, takich jak psy prze-
wodnicy i ich specjalny status w obszarach ochrony przyrody, pozwolenia na parkowanie, biblio-
teki dla osób niewidomych, przystosowanie kolei dla osób niepełnosprawnych itp.

Niewiele miast opracowało swoje strategie integracji/włączania (lokalne przepisy).

Opracowywana jest nowa strategia integracji na lata 2020-2030.

8 Zobacz https://www.gov.pl/web/gov/niepelnosprawni-portal-informacyjny or http://www.niepelnosprawni.pl

9 Polski Związek Niewidomych, Instytut Tyflologiczny, “Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb 

osób niewidomych i słabowidzących – zalecenia i przepisy”, Warszawa 2016

10 Dz.U.2017.0.1824 t.j. - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania 

się
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