Warszawskie standardy

dostępności przestrzeni

miejskiej

Raport z konsultacji społecznych
dot. projektu dokumentu „Standardy dostępności dla
m.st. Warszawy”

Konsultacje zostały przeprowadzone przez Biuro
Pomocy i Projektów Społecznych
Warszawa, sierpień 2016 r.
Więcej informacji:
www.konsultacje.um.warszawa.pl
www.politykaspeleczna.pl

KALENDARIUM

Konsultacje: 16 maja – 6 czerwca 2016 r.

Spacery konsultacyjne
/21 maja, godz. 11:00-13:00
/24 maja, godz.11:00.13:00

Spotkanie konsultacyjne

/ 30 maja, godz. 17:00-19:00

Dyżury konsultacyjne

/ stale: pn.-pt., 8:00-16:00

zgłaszanie pisemnych uwag: mailowo, www.konsultacje.um.warszawa.pl
oraz pocztą tradycyjną na adres Biura Pomocy i Projektów Społecznych
/ od 16 maja do 6 czerwca
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Przedmiot konsultacji

Projekt dokumentu „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy”

Projekt „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy” opisuje wytyczne
architektoniczne obejmujące: chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki
komunikacji zbiorowej, tymczasową organizację ruchu podczas prac
remontowych, miejsca parkingowe, tereny rekreacyjne oraz informację
uniwersalną (np. piktogramy, kolorystyka itp.).
Standardy dostępności dla m.st. Warszawy będą wytycznymi dla
projektantów i uzgadniających, dotyczącymi barier i ułatwień w korzystaniu
z
przestrzeni
publicznej,
w
szczególności
przez
osoby
z niepełnosprawnościami. Standardy oparte są na zasadach projektowania
uniwersalnego, zwanego także projektowaniem dla wszystkich. Takie
podejście ma w założeniu stworzyć, już na etapie projektowania, publiczną
przestrzeń dostępną w jak największym stopniu dla możliwie jak
największej grupy osób, niezależnie od ich wieku oraz stopnia sprawności
fizycznej i intelektualnej, bez konieczności jej późniejszej adaptacji.

Metody konsultacji

Spacery konsultacyjne
21 maja 2016r. (sobota) odbył się spacer konsultacyjny w okolicy Dworca
Wileńskiego (Praga-Północ). W spacerze wzięło udział 10 osób
– przedstawiciele organizacji pozarządowych, studenci wydziałów
architektury
oraz
mieszkańcy
Warszawy
w
tym
osoby
z niepełnosprawnościami: ruchu, słuchu i mowy oraz wzroku.
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24 maja 2016r. (wtorek) odbył się drugi spacer w okolicy Placu Bankowego.
W spotkaniu udział wzięło ok. 30 osób - przedstawiciele organizacji
pozarządowych,
mieszkańcy
Warszawy
w
tym
osoby
z niepełnosprawnościami: ruchu, słuchu i mowy oraz wzroku.

Podczas spacerów zapewniliśmy tłumacza języka migowego oraz
asystenta osób niepełnosprawnych. Uczestnicy zgłaszali swoje uwagi
dotyczące barier utrudniających korzystanie z przestrzeni publicznej (uwagi
w tabeli) oraz dobrych rozwiązań ułatwiających poruszanie się w
przestrzeni miejskiej.
4

Spotkanie konsultacyjne
Spotkanie konsultacyjne odbyło się 30 maja (poniedziałek), w godz. 17:0019:00, w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek przy
ul. L. Kondratowicza 20. Miejsce spotkania dostępne było dla osób
z niepełnosprawnościami. Zapewniliśmy tłumacza języka migowego, pętlę
indukcyjną,
tłumaczenie
symultaniczne,
asystentów
osób
niepełnosprawnych, parking. Spotkanie było transmitowane on-line
https://www.youtube.com/watch?v=yH5PEB6XaK8.

Wzięło w nim udział 30 osób – przedstawiciele organizacji pozarządowych,
pracownicy biur Urzędu m.st. Warszawy, przedstawiciele Metra
Warszawskiego, Szybkiej Kolei Miejskiej, Zarządu Transportu Miejskiego,
Zarządu Dróg Miejskich i Tramwajów Warszawskich oraz mieszkańcy
Warszawy, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Na spotkaniu Instytut
Badawczy Dróg i Mostów zaprezentował dokument „Standardy dostępności
dla m.st. Warszawy” i wyniki dotychczas przeprowadzonych konsultacji
tego dokumentu. Następnie uczestnicy mieli okazję zgłosić uwagi
i wątpliwości do treści dokumentu oraz uwagi dotyczące barier
architektonicznych (uwagi w tabeli). Na część uwag zgłaszający otrzymali
wyjaśnienia bezpośrednio na spotkaniu.

5

Dyżury konsultacyjne
Odbywały się codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach
8:00-16:00, w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2 – nikt
nie skorzystał z tej możliwości.

Zgłaszanie uwag na piśmie – pocztą elektroniczną, tradycyjną, osobiście i
za pomocą platformy: www.konsultacje.um.warszawa.pl

Uwagi
W zestawieniu zostały przedstawione uwagi mieszkańców i przedstawicieli
organizacji pozarządowych zgłoszone podczas spacerów konsultacyjnych,
spotkania konsultacyjnego oraz przesłane drogą elektroniczną. W uwagach
przesłanych drogą elektroniczną zachowano oryginalną pisownię.
Wszystkie uwagi zostały przedyskutowane z przedstawicielami Komisji
Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności – grupy roboczej ds.
dostępności na spotkaniu w dniu 5 sierpnia 2016 r.

Akcja informacyjna

Informacje o konsultacjach pojawiły się m.in. na:
Facebooku: www.facebook.com/Konsultacje SpołeczneWarszawa
www.facebook.com/WarszawaDostepna
stronie Miejskiej Polityki Społecznej:
www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl
stronie konsultacji:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/warszawskiestandardy-dostepnosci-przestrzeni-miejskiej
stronie Urzędu Dzielnicy Targówek:
http://urzad.targowek.waw.pl/page/index.php?str=42&id=3661
na monitorach w komunikacji miejskiej – autobusy i tramwaje

Artykuł, który powstał po spacerach konsultacyjnych:
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1917231.html
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Na spotkania i do wzięcia udziału w konsultacjach zostali zaproszeni:
organizacje pozarządowe, w szczególności skupione w KDS-ach:
KDS ds. Niepełnosprawności, KDS ds. Osób Starszych i
Kombatantów, KDS ds. Równego Traktowania, KSD ds.
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, KDS ds. Dzieci, Młodzieży i
Rodziny.
przedstawiciele biur Urzędu m.st. Warszawy
przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy
przedstawiciele Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i
Warszawskiej Rady Seniorów
mieszkańcy Warszawy
Plakat informujący o konsultacjach i zachęcający do wzięcia w nich udziału:
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Tabela ze zgłoszonymi uwagami

l.p.

Autor, data i sposób
zgłoszenia uwagi

Treść zgłoszonej uwagi

Rozstrzygnięcie Biura Pomocy i
Projektów Społecznych Urzędu
m.st. Warszawy
Uwaga
uwzględniona

1

Uczestnik spotkania
21.05.2016

WINDY
System informacji głosowej powinien być
także słyszany na zewnątrz np. „drzwi
otwierają się” i powinien być głośniejszy.

Uwaga
uwzględniona

2

Uczestnik spotkania
21.05.2016

WINDY
Lustra naprzeciw wejścia koniecznie w
każdej windzie na wysokości ok. 50 cm od
podłoża do samej góry.

Uwaga
częściowo
uwzględniona

Uczestnik spotkania
21.05.2016

CIĄGI KOMUNIKACYJNE
Stosowanie kostki brukowej powinno być
ograniczone, jeśli już koniecznym jest jej
zastosowanie to kostki powinny być
szlifowane o łagodniejszych krawędziach i
powinny być stosowane ciągi zasadnicze
tzw. „szpilkostrady” gładki chodnik
ułatwiający dojście do windy, schodów,
przejścia dla pieszych. Szerokość min.
180 cm.

Uwaga
uwzględniona

3

Uzasadnienie

Uwaga
nieuwzględniona

Lustra lub inne trwalsze rozwiązania.
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Uczestnik spotkania
21.05.2016

CIĄGI KOMUNIKACYJNE
Nie łączyć miejsc postojowych z
chodnikiem dla pieszych.

Uwaga
częściowo
uwzględniona

Zgodnie z dokumentem Rozwój Ruchu
Pieszego w Warszawie Standardy
Projektowania i Wykonywania, Rozdział
2 pkt 2.4 „Ciągi piesze w przestrzeni
ulicy”
Zgodnie z dokumentem Rozwój Ruchu
Pieszego w Warszawie Standardy
Projektowania i Wykonywania tj.
„Rozdzielenie ruchu pieszego i
rowerowego, ograniczanie liczby
punktów kolizji między ruchem pieszym i
rowerowym (np. drogi dla rowerów, pasy
ruchu dla rowerów, prowadzenie trasy
rowerowej w linii możliwie prostej,
unikanie wprowadzania pasów
rowerowych na chodnik na
skrzyżowaniach)”

Uczestnik spotkania
21.05.2016

CIĄGI KOMUNIKACYJNE
Ścieżka rowerowa obok chodnika dla
pieszych -powinien być pas ostrzegawczy
rozgraniczający oba ciągi komunikacyjne

Uwaga
częściowo
uwzględniona
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Uczestnik spotkania
21.05.2016

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
Przed zbliżeniem się do przejścia dla
pieszych pas ostrzegawczy 60 cm o
nawierzchni guzkowatej (dwa pasy z płyt
guzkowatych).

Uwaga
uwzględniona
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Uczestnik spotkania
21.05.2016

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
Krawężnik przy przejściu powinien być
równy z jezdnią.

Uwaga
uwzględniona

Uczestnik spotkania
21.05.2016

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
Przy większych przejściach dla pieszych i
tych gdzie jest wejście na przystanki
autobusowe i tramwajowe powinny być
pasy prowadzące.

Uwaga
uwzględniona
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PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
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Uczestnik spotkania
21.05.2016

Uczestnik spotkania
21.05.2016

Uczestnik spotkania
21.05.2016

Przy przejściach dla pieszych powinny
być kosze na śmieci, ale usytuowane tak
by nie utrudniały poruszania się, i nie
stwarzały zagrożenia dla osób
niedowidzących i niewidomych.
SYGNALIZACJA ŚWIATLNA
Słupki z kasetami sterowniczymi
sygnalizacji świetlnej powinny mieć
większy plan tyflograficzny opisujący
charakterystykę przejścia i powinny być
ustandaryzowane i nie powinny być w
miejscach, które są miejscach trudno
dostępnych dla osób z
niepełnosprawnością ruchową.
PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
Przy przejściach dla pieszych koryta
ściekowe powinny być przykryte kratą
ściekową. Zagłębienia koryt w przejściu
dla pieszych utrudniają przejazd wózkom.

Uwaga
częściowo
uwzględniona

Elementy małej architektury nie mogą
być usytuowane w ciągach
komunikacyjnych.

Uwaga
uwzględniona

Uwaga
uwzględniona

Najlepiej by było gdyby na wysokości
przejścia dla pieszych nie robić korytek
ściekowych.
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Uczestnik spotkania
21.05.2016

SCHODY
Przed schodami powinien być pas
ostrzegawczy i pomalowana krawędź
schodów w kolorze kontrastowym żółtym,
ponadto schody powinny mieć pochwyty
po obu stronach na dwóch wysokościach
zaokrąglone na końcu i wystające poza
schody na długość 30 cm.

Uwaga
uwzględniona
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13

Uczestnik spotkania
21.05.2016

SCHODY
Na poręczach powinny być nakładki z
informacją o kierunku wyjścia np. wyjście
na przystanek DW. Wileński, kierunek
Centrum.
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Uczestnik spotkania
21.05.2016

POCHYLNIE
W wielu miejscach brak jest informacji
gdzie znajduje się pochylnia, pochylnie
powinny mieć poręcze.

Uwaga
uwzględniona

15

Uczestnik
spotkania21.05.2016

PRZYSTANKI KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ
Przystanki komunikacji miejskiej powinny
być ujednolicone w całym mieście,
kolorystyka napisów także. Ławki na
przystankach powinny mieć podłokietniki i
być na dwóch różnych wysokościach.

Uwaga będzie
przekazana
właściwemu
podmiotowi
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Uczestnik spotkania
21.05.2016

MSI – Miejski System Informacji
Powinno być więcej oznaczeń w
przejściach podziemnych gdzie są np.
windy.

Uwaga będzie
przekazana
właściwemu
podmiotowi

Dokument nie odnosi się do MSI,
uwaga zostanie przekazana do Zarządu
Dróg Miejskich.

Uczestnik spotkania
21.05.2016

MSI – Miejski System Informacji
Informacja miejska powinna być także
głosowa i dotykowa np. mapy
tyflograficzne w wybranych miejscach
(atrakcyjne turystycznie, centralne
miejsca komunikacyjne).

Uwaga będzie
przekazana
właściwemu
podmiotowi

Dokument nie odnosi się do MSI,
uwaga zostanie przekazana do Zarządu
Dróg Miejskich.
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Uwaga
uwzględniona
częściowo

Nie na wszystkich poręczach konieczna
jest nakładka z informacjami.

Uwaga zostanie przekazana do Zarządu
Transportu Miejskiego, opracowującego
Standardy dotyczące przystanków.
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18

Uczestnik
spotkania21.05.2016
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Uczestnik spotkania
21.05.2016

20

21

MIEJSCA REKREACJI
(NP.PARKI,SKWERY)
Ławki powinny być z podłokietnikami i
oparciem.
Miejsca ze stolikami i ławkami dostępne
dla wózków np. z jednej strony krótsza
ławka, bądź składane siedzisko.

MIEJSCA REKREACJI
(NP.PARKI,SKWERY) W parku ławki i
kosze na śmieci nie powinny blokować
ciągów komunikacyjnych.

Uwaga
uwzględniona
częściowo

Uczestnicy spaceru konsultacyjnego w
dniu 21.05.2016r. nie potrafili ustalić
jednego rozwiązania, które byłoby dobre
dla wszystkich mieszkańców
(użytkowników), nie został ostatecznie
wypracowany kompromis, w związku z
powyższym ławki będą z
podłokietnikami i miejsca ze stolikami
projektowane w miejscach rekreacji i
odpoczynku będą dostępne dla osób
poruszających się na wózku
inwalidzkim, ale ostateczne rozwiązanie
będzie dopracowywane na etapie
projektów konkretnych miejsc. W
dokumencie zawarte będą tylko ogólne
wytyczne dla tego typu małej
architektury.

Uwaga
uwzględniona

Uczestnik spotkania
21.05.2016

METRO
Przy przejściu w bramkach brakuje
informacji dla niewidomych gdzie
przyłożyć kartę lub włożyć bilet.
Za wysoko są zamontowane telefony
alarmowe (max. 120 cm).

Uwaga będzie
przekazana
właściwemu
podmiotowi

Uczestnik spotkania
21.05.2016

PARKOMETRY, BILETOMATY,
Za wysokie parkometry i biletomaty.
Najwyższy przycisk powinien być na
wysokości 120 cm. Wszystkie parkometry
i przynajmniej jeden biletomat w zespole
biletomatów.

Uwaga
uwzględniona

Informacja zostanie przekazana do
Metra Warszawskiego
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Uczestnik spotkania
21.05.2016

TOALETY MIEJSKIE
-Za wysoko są umieszczane tablice
informacyjne (max najwyższy przycisk na
wys. 120 cm),
-Informacja powinna być także dotykowa
-W środku jest za ciemno
-W środku powinny być oznaczenia
dotykowe
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Uczestnik spotkania
21.05.2016

STREFA POSTOJOWA K+R,
Fajnie że są, tylko dookoła są krawężniki,
a nie powinno ich być, bądź powinny być
skosy.

Uwaga
uwzględniona
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Uczestnik spotkania
21.05.2016

MIEJSCA POSTOJOWE
Wokół miejsc wyznaczonych dla os. z
niepełnosprawnościami nie powinno być
żadnych krawężników i powinny mieć
równą/gładką nawierzchnię.

Uwaga
uwzględniona
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Uczestnik spotkania
21.05.2016

PŁYTY GUZKOWATE
Płyty powinny być w całym mieście takie
same, z bardziej trwałych materiałów.

Uwaga
uwzględniona
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Uczestnik spotkania
24.05.2016

WINDY
-Numeracja przycisków powinna być
większa.
-Windy powinny być większe by mieścił
się wózek różnej długości i szerokości
wraz z opiekunem.

Uwaga
uwzględniona
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Uczestnik spotkania
24.05.2016

CIĄGI KOMUNIKACYJNE
Ciągi komunikacyjne powinny być z
gładkich powierzchni, antypoślizgowe
nieodbijające światła.

Uwaga
uwzględniona

Uwaga
uwzględniona
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Uczestnik spotkania
24.05.2016
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Uczestnik spotkania
24.05.2016

CIĄGI KOMUNIKACYJNE
Stosowanie kostki brukowej powinno być
ograniczone, jeśli już koniecznym jest jej
zastosowanie to kostki powinny być
szlifowane o łagodniejszych krawędziach i
powinny być stosowane ciągi zasadnicze
tzw. „szpilkostrady” gładki chodnik
ułatwiający dojście do windy, schodów,
przejścia dla pieszych.
CIĄGI KOMUNIKACYJNE
Konieczność oddzielenia ciągów
pieszych od rowerowych.

Uwaga
uwzględniona

Uwaga
uwzględniona

Uczestnik spotkania
24.05.2016

PASY PROWADZACE
Nie lokalizować wszędzie (na każdym
chodniku) pasów prowadzących. Zbyt
duża ilość różnych nawierzchni bywa
myląca dla osób z dysfunkcją wzroku.

Uwaga
częściowo
uwzględniona
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Uczestnik spotkania
24.05.2016

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
Przed przejściem dla pieszych powinien
być pas ostrzegawczy o szerok ok. 60 cm
o nawierzchni guzkowatej (dwa pasy płyt
guzkowatych),

Uwaga
uwzględniona

33

Uczestnik spotkania
24.05.2016

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
Krawężnik przy przejściu równy z jezdnią,
wyłagodzony.

Uwaga
uwzględniona
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Standardy określą ogólną zasadę
stosowania pasów.

14

34

Uczestnik spotkania
24.05.2016

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
Przy większych przejściach dla pieszych i
tych gdzie jest wejście na przystanki
autobusowe i tramwajowe powinny być
pasy prowadzące.
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Uczestnik spotkania
24.05.2016

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
Przejścia dla pieszych powinny być
staranniej i dokładniej robione
(wykończenie).

Uwaga
uwzględniona

Uczestnik
spotkania.24.05.2016

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
-Długość trwania świateł powinna być
dostosowana do długości przejścia dla
pieszych, aby każdy mógł zdążyć przejść
na drugą stronę.
- System dźwiękowy sygnalizacji
powinien być uruchamiany ręcznie,
ujednolicony sygnał bez systemu
głosowego (teraz idź, teraz stój).

Uwaga będzie
przekazana
właściwemu
podmiotowi

Uczestnik spotkania
24.05.2016

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
Koryta ściekowe powinny być przykryte
kratą ściekową. Zagłębienia koryt w
przejściu dla pieszych utrudniają przejazd
wózkiem inwalidzkim.

Uwaga
uwzględniona

Uczestnik spotkania
24.05.2016

SCHODY
-Pas ostrzegawczy przed schodami i
pomalowana krawędź pierwszego i
ostatniego stopnia schodów.
-Poręcze powinny być na dwóch
wysokościach przy każdych schodach z
nakładkami informacyjnymi.

Uwaga
uwzględniona
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Uwaga
uwzględniona

Uwaga zostanie przekazana do Zarządu
Dróg Miejskich. W Standardach musi
być określony ujednolicony dźwięk.
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39

Uczestnik spotkania
24.05.2016

40

Uczestnik spotkania
24.05.2016

POCHYLNIE
-Poręcze przy pochylniach.
-Stopień nachylenia pochylni powinien
być jak najłagodniejszy np. 5%, a jeśli
nie jest to możliwe to zgodnie z ISO
21542:2011
MIEJSCA REKREACJI
(NP.PARKI,SKWERY)
-Ławki z podłokietnikami po obu
stronach, na dwóch różnych
wysokościach.
-W parku ławki i kosze na śmieci
lokalizować poza strefą komunikacyjną.
-Place zabaw integrujące i włączające z
zabawkami dla wszystkich dzieci.
- Zabawki na placach zabaw powinny być
także dźwiękowe.

Uwaga
uwzględniona

Uwaga
uwzględniona

Standardy powinny określać kilka
konkretnych rozwiązań.
METRO, AUTOBUS, TRAMWAJ
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-Powinna być także informacja świetlna
informującą o tym, że drzwi się
zamykają/otwierają, że autobus, tramwaj
zaraz ruszy.
-Przy wyjściu z metra i przejść
podziemnych poręcze powinny być
bardziej kontrastowe. Teraz zlewają się
ze ścianami.
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PARKOMETRY, BILETOMATY,
Za wysokie parkometry, biletomaty
najwyższy guzik powinien być na
wysokości 120 cm
TOALETY MIEJSKIE
Powinno być więcej toalet miejskich.
W przypadku większej liczby toalet
przenośnych - przynajmniej 1/3, powinna

Uwaga będzie
przekazana
właściwemu
podmiotowi

Uwaga zostanie przekazana do
Miejskich Zakładów Autobusowych,
Tramwajów Warszawskich i Metra
Warszawskiego

Uwaga
uwzględniona

Uwaga będzie
przekazana
właściwemu
podmiotowi

Uwaga zostanie przekazana do Zarządu
Oczyszczania Miasta.
16

być dostępna.
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PŁYTY GUZKOWATE
Płyty na pasy ostrzegawcze powinny
być ujednolicone żółte z guzkami
zaokrąglonymi o wys. 4-5 mm i powinny
być z bardziej trwałych materiałów
(szybko się wycierają), guzki muszą być
na górze zaokrąglone a nie płaskie.
1. Mało dostępny dokument dla
projektantów, propozycja podziału
dokumentu na 3 części: co jest
obowiązującym przepisem,
propozycje do standardów,
komentarze,
2. W dokumencie trzeba używać
fachowych nazw i słownictwa,
powinna być terminologia używana
w m.st. Warszawa (nie np.
„śmietniczek”),
3. W żadnych sytuacjach nie może być
słupa na przejściu dla pieszych,
4. Nie ma odniesienia jak sobie radzić
ze sprzecznymi wymaganiami
użytkowników (kompromis),
1. Trzeba wybrać podstawowe zasady,
którymi powinien kierować się
projektant, by dobrze zaprojektować
budynek, przestrzeń itp.
2. Dokument powinien być spójny,
zrozumiały, a zapisy nie powinny się
wykluczać,
3. Dokument jest trudny do
zrozumienia np. kąt nachylenia 3%,
4. Brakuje podkreślenia trasy wolnej
od przeszkód

Uwaga
uwzględniona

1. Uwaga
częściowo
uwzględniona
2. uwaga
uwzględniona
3. Uwaga
uwzględniona
4.Uwaga
częściowo
uwzględniona

Standardy będą przeredagowane i
zostaną odpowiednio uwzględnione
zgłoszone uwagi, aby dokument był
czytelny na tym etapie nie możemy
określić jaką ostatecznie formę będzie
miał dokument i czy będzie podzielony
na części.
4.Ostatecznie w kwestiach spornych
jeśli takie będą to na etapie
projektowania decyzję będzie
podejmował Pełnomocnik Prezydenta
m.st. Warszawy ds. dostępności.

Uwagi
uwzględnione
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1. W dokumencie brakuje definicji dla
kogo są te standardy. Brakuje
definicji „użytkownika”, „osoby z
ograniczoną możliwością
poruszania się, a nie osoby z
niepełnosprawnością”
2. Sztywne zapisy „Standardów” mogą
utrudnić późniejsze ich wdrażanie
przy projektowaniu
3. Brak jest modularnych rozwiązań
tzn. nie tyko zdjęcie,
1. Dokument jest mało przystępny dla
osób niewidomych,
2. Terminologia użyta w dokumencie
jest niezrozumiała dla zwykłego
człowieka,
3. Oświetlenie montowane nisko lub w
podłożu jest utrudnieniem dla osób
niedowidzących,
4. Koniecznym jest oznakowanie
słupków, krawędzi schodów,
5. Tam gdzie to możliwe powinno się
montować pętle indukcyjne,
6. Oznakowanie, informacja tzn. litery
powinny być większe, napisy,
tablice informacyjne powinny być
podświetlone.
1. Trasa WZ jest bez oznakowania
stopni i bez pasów ostrzegawczych
przed schodami.
2. Na Grochowie, Mokotowie powinna
być sygnalizacja dźwiękowa.

Standardy powinny określać, że w
przypadku odstępstw od Standardów,
musi być zgoda Pełnomocnika
Prezydenta m.st. Warszawy ds.
dostępności.

1.uwaga
uwzględniona
2. Uwaga
uwzględniona
3.uwaga
uwzględniona
częściowo

Standardy będą przeredagowane i
zostaną odpowiednio uwzględnione
zgłoszone uwagi, aby dokument był
czytelny, na tym etapie nie możemy
określić jaką ostatecznie formę będzie
miał dokument. Będzie uzupełniony o
niezbędne grafiki.

1, 2, 3, 4, 5
Uwaga
uwzględniona

6.Uwaga odnośnie wielkości liter na
przystankach autobusowych, tablic
informacyjnych zostanie przekazana do
Zarządu Dróg Miejskich.

6.Uwaga będzie
przekazana
właściwemu
podmiotowi

Uwaga
nieuwzględniona

Nie sprecyzowano konkretnie, które
schody nie mają oznaczeń. Uwagi mało
konkretne.
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W „Standardach” jest za mało
rozwiązań, dokument powinien
pokazywać jak najlepsze
rozwiązania, modelowe choćby
zaczerpnięte z innych państw.

Uwaga
częściowo
uwzględniona

Po przyjęciu standardów można
przygotować zbiór dobrych praktyk.

Gdzie stawać na przystanku jak
przyjadą 2 lub nawet 3 autobusy, by
móc wsiąść do odpowiedniego
autobusu i by ten nie odjechał.

Uwaga
uwzględniona

Odpowiedź bezpośrednia Zarządu Dróg
Miejskich i Zarządu Transportu
Miejskiego:
Miejsce oczekiwania osoby z
niepełnosprawnościami samej lub wraz
z asystentem przy drugich drzwiach
autobusu.
Są już modelowe przystanki z polem
oczekiwania dla ON (osób z
niepełnosprawnościami,)
Będzie nowa instrukcja dla kierowców.

Zabrakło Kolei w Standardach, warto
byłoby dodać zapisy o partnerstwie z
Koleją, innymi instytucjami
zarządzającymi przestrzenią.

Uwaga
częściowo
uwzględniona

Wytyczne dotyczące kolei mogą
stanowić załącznik do Standardów.

W standardach brakuje zapisów
dotyczących rodziców z wózkami
dziecięcymi. Pochylnie nie zawsze są
tylko i wyłącznie dla osób z
niepełnosprawnościami dla
rowerzystów i rodziców z wózkami
dziecięcymi także.
Pochylnie ewakuacyjne nie muszą
mieć poręczy. Może warto wspomnieć
o poręczach dla osób starszych np. w
teatrach, na stadionie, halach
widowiskowych – może np. poręcze
składane.

Uwaga
uwzględniona
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Przepraszam, że może za późno piszę, ale
w piątek dopiero dostałam informację o akcji
Konsultacji społecznych. Na udział w
spotkaniach było już za późno, ale może
mogę jeszcze dodać swoje „trzy grosze”.
Poruszam się na wózku elektrycznym, i
jestem osoba bardzo aktywną. Mieszkam na
Mokotowie od 2 lat. Największe przeszkody
udało się jakoś pokonać po usilnych
prośbach w różnych Urzędach i największe
przeszkody są już naprawione, lub obiecane
do naprawy, ale chciałabym zwrócić uwagę
na te elementy, które są dopiero tworzone:
chodniki, ronda itd. Czy nie można by było
od razu zrobić dobrze (w sensie przyjazne
niepełnosprawnym), niż potem je
poprawiać.
Chodzi mi przede wszystkim o rynienki na
wodę na pasach przy chodnikach, ostatnio
Uwaga odnośnie
odwodnienia przy
stosowane jako standard, tyle tylko, że dla
e-mail bezpośredni do BPiPS
przejściach dla
mnie „wózkowiczki” to zwyczajna pułapka, a
07.06.2016
pieszych
nawet więcej bo katapulta. Nawet jeśli mój
uwzględniona
wózek ma większe koła, czego
doświadczyłam na jednym przejściu przez
pasy. Te akurat już są naprawione, ale w
okolicy mam jeszcze dużo takich pułapek.
Po moich zgłoszeniach są naprawiane w ten
sposób, że trochę spiłowany jest krawężnik,
ale sama rynienka pozostaje. Niestety.
Druga sprawa to przystanki tramwajowe,
które są wąskie i trudno się ustawić
wózkiem na wprost drzwi, a często właśnie
w tym miejscu, gdzie zatrzymują się drugie
drzwi, czyli z platformą dla
niepełnosprawnych, są tam ustawione
śmietniki, znaki, ławki… same przeszkody.
Jeśli się ustawię między koszem a znakiem
przystankowym, a tramwaj nie zatrzyma się
przy mnie, to dopiero wtedy mam trudny
orzech do zgryzienia, bo manewrowanie
między tymi przeszkodami, odwrót, i to

Uwaga odnośnie przystanków
tramwajowych zostanie przekazana do
Tramwajów Warszawskich.
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wśród mnóstwa ludzi.
Np. peron tramwajowy przystanek
Anielewicza w kierunku Mokotowa. Czy
przystanek Koszykowa w kierunku
Mokotowa.
Jeszcze jedna sprawa przy okazji, być może
nie pod tym adresem, ale najnowsze
tramwaje mają miejsce dla wózka
„schowane”, gdzie może wjedzie wózek
dziecięcy albo jeszcze zwykły, ale „elektryk”
niestety nie. To oznacza, że muszę stać na
wprost drzwi, bez trzymania i bez
możliwości zawiadomienia, motorniczego o
chęci wysiadki, bo nie mam przycisku do
otwierania drzwi w zasięgu ręku. Na
drzwiach też nie przycisnę, bo stoję do nich
tyłem, a w czasie jazdy tramwaju
poruszanie się wózkiem ciężkim nie jest
bezpieczne!
Wiem, ze Mokotów to stara dzielnica, ale ul.
Madalińskiego - zmusza mnie do
poruszania się wyłącznie jezdnią, bo po
lewej jest chodnik okropny nierówny z
przeszkodami krawężników, a po prawej
chodnik zastawiony przez samochody.
Załączam kilka zdjęć i maila, którego
wysłałam do ZDM. Po raz pierwszy miałam
możliwość konsultacji indywidualnych na
miejscu, za co jestem bardzo wdzięczna
Panu Adamowi Zającowi, który zechciał
przyjechać i jadąc wózkiem obok mnie,
doświadczyć na sobie jak to jest pokonywać
te przeszkody realnie.
Do naszych uwag z PZN chciałabym dodać
wersję elektroniczną broszury (załącznik nr
1 do Raportu) dotyczącej Projektowania i
konsultacje@um.warszawa.pl adaptacji przestrzeni publicznej dla osób
55
06.06.2016
niewidomych i słabowidzących. Widziałam,
że pan Krzysztof już większość naszych
uwag zawarł w standardach dostępności. W
razie pytań i niejasności proszę o kontakt.

Uwaga
uwzględniona

Broszura załącznik nr 1 do Raportu z
konsultacji
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W dniu 30.05.2016r wzięłam udział w
konsultacjach dot dostępności przestrzeni .
Zapoznając się z dokumentem dot. pow.
tematu zgłaszam uwagę co do ciągu
chodnika:
chodnik ścięty skosem str 9 rys 1.5 jest
konsultacje@um.warszawa.pl
56
dezorientujący, sygnalizujący wręcz
06.06.2016
przeszkodę
chodnik wyokrąglony rys 1.4 jest jak
najbardziej wskazany, nakierowujący,
oznaczający skręt
Jest to moja ocena na podst wieloletniego
kontaktu z osobami niewidomymi.
Jako osoba niedowidząca zawodowo
zajmująca się dostosowaniem produktów i
usług do potrzeb osób o szczególnych
potrzebach, w tym niepełnosprawnych,
chciałabym podzielić się kilkoma uwagami
dot. Standardów dostępności dla m. st.
Warszawy.
Oto moje uwagi:
1.Żółte a w szczególności pomarańczowe
pasy ostrzegawcze przed pierwszym
stopniem mogą być problematyczne dla
osób o niepełnym postrzeganiu kolorów,
ponieważ nie zapewniają odpowiedniego
konsultacje@um.warszawa.pl kontrastu z podłożem. Pasy białe są
57
06.06.2016
lepszym rozwiązaniem, ponieważ będą
przez wszystkich widziane jako jasny,
wyraźnie odcinający się od chodnika obszar
i dzięki temu będą w pełni dostępne dla
osób niewidzących kolorów.
2.Pasy ostrzegawcze i prowadzące na
chodnikach powinny być wykonane z nie
śliskiego materiału.
3. Sygnalizacja dźwiękowa na przejściach
dla pieszych powinna być obowiązkowo
instalowana w przypadku przejść
znajdujących się w bezpośrednim
sąsiedztwie obiektów użyteczności
publicznej (np. szpitale, urzędy, szkoły,

Uwaga
uwzględniona

1.Uwaga
nieuwzględniona

1.Kwestia kolorystki była konsultowana
z PZN (Polski Związek Niewidomych),
oraz z osobami z niepełnosprawnością
wzroku i nie było zastrzeżeń do żółtego
koloru.

2, 3, 4 – uwagi
uwzględnione
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parki) tak, aby osoby niedowidzące były w
stanie bezpiecznie dojść do obiektu z
najbliższych mu przystanków komunikacji
miejskiej.
4. Należy ograniczyć możliwość
zamieszczania dużych ekranów
wyświetlających reklamy w bezpośrednim
sąsiedztwie przejść dla pieszych, ponieważ
ograniczają one widoczność świateł.
Na terenie przystanków należy unikać
stawiania słupków uniemożliwiających
parkowanie wzdłuż jezdni itp. przeszkód,
ponieważ bardzo utrudniają osobom
niesprawnym ruchowo wejście do pojazdu.
5. W miarę możliwości wzdłuż ciągów
pieszych, a szczególnie w pobliżu miejsc
wypoczynku (ławki itp.) należy zadbać o
nasadzenia drzew i krzewów mogących
zapewnić pieszym (szczególnie osobom
starszym) cień.
6. Dźwiękowe systemy informowania o
nadjeżdżających pojazdach (obecnie
stosowane na niektórych przystankach
tramwajowych) powinny odczytywać
wyłącznie czas pozostały do odjazdu
pierwszego pojazdu danego numeru.

58

Dostępność obiektu dla osób z
niepełnosprawnościami
Zgodnie wytycznymi zamawiającego obiekt
ma pełnić funkcję integracyjną – pozwalać na
zabawę wszystkich dzieci niezależnie od
wieku
i stopnia sprawności. Założeniem
e-mail bezpośredni do BPiPS
projektantów
jest stworzenie przestrzeni,
(Fundacja Polska bez barier
która
będzie
dostępna
(wyjaśnienie poniżej)
21.05.2016)
dla wszystkich, czyli dla dzieci, ich
opiekunów, w tym osób starszych, rodzin z
małymi dziećmi, kobiet w ciąży.
Czym jest dostępny plac zabaw?
Dostępny plac zabaw to bezpieczna
przestrzeń przeznaczona do rekreacji

5. Uwaga
nieuwzględniona

5. Nasadzenia są stosowane, ale nie
zawsze będzie to możliwe by przy
każdej ławce były drzewa dające cień.

6.Uwaga będzie
przekazana
właściwemu
podmiotowi

6.Uwaga dot. SiMS (Systemu
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej)
zostanie przekazana do Tramwajów
Warszawskich.

Uwaga
uwzględniona
częściowo

Częściowo uwzględniamy ponieważ
całość zgłoszonej uwagi odnosi się do
konkretnego placu zabaw i jego
dostępności. Zostaną uwzględnione
ogólne uwagi, bez informacji i dojazdu
oraz założeń do tego konkretnego
projektu.

23

(zarówno miejsce do zabawy, jak i
infrastruktura towarzysząca), zaprojektowana
w taki sposób, aby mogli z niej skorzystać
wszyscy ludzie (niezależnie od wieku, grupy
społecznej czy stopnia sprawności), w
największym możliwym stopniu (godząc
potrzeby osób z różnymi ograniczeniami),
bez potrzeby adaptacji bądź
wyspecjalizowanego projektowania (bez
rozwiązań dedykowanych specjalnie dla osób
z niepełnosprawnościami).
Powyższa definicja stworzona została w
oparciu o ogólnie przyjętą definicję
projektowania uniwersalnego. Wyjaśnienia
wymaga kilka kwestii.
Po pierwsze, na placu zabaw przebywają
prawie wyłącznie dzieci z opiekunami,
dlatego zakładamy, że poruszanie się po
obiekcie powinno być jak najbardziej
ułatwione, ale dopuszczalne są elementy,
przy których potrzebna jest asysta opiekuna.
Z drugiej strony przykładamy dużą uwagę do
tego, aby obecność opiekuna była możliwa,
np. stosując szeroką zjeżdżalnię rodzinną lub
huśtawkę typu „orle gniazdo”.
Po drugie, pisząc o „wszystkich ludziach
niezależnie od wieku, grupy społecznej i
stopnia sprawności” mamy na myśli nie tylko
dzieci, ale również ich opiekunów, którzy
mogą borykać się z ograniczeniami w
zakresie sprawności ruchowej (np. osoby
starsze, kobiety w ciąży, poruszający się na
wózkach).
Po trzecie, udostępnianie przestrzeni „w
największym możliwym stopniu” zakłada, że
nie każde urządzenie będzie mogło być
dostosowane do potrzeb każdego dziecka,
choć oczywiście dokładamy starań, aby
każde dziecko znalazło w tym miejscu coś
dla siebie.
Po czwarte, projektowany plac zabaw ma
24

integrować, co rozumiemy jako wspólną
zabawę wszystkich dzieci. Stosowanie
urządzeń dedykowanych dla osób z
niepełnosprawnościami, np. huśtawek dla
dzieci na wózkach ma uzasadnienie tylko
przy ośrodkach specjalizujących się w
niepełnosprawnościach ruchu, gdzie
przebywają dzieci z takimi właśnie
dysfunkcjami. Na publicznym placu zabaw to
urządzenie nie będzie integracyjne, a
stygmatyzujące – dzieci sprawne nie mają
możliwości zabawy razem z dzieckiem z
niepełnosprawnością, ze względów
bezpieczeństwa urządzenie to musi być w
oddalonym miejscu i ogrodzone (według
amerykańskich norm, w normach
europejskich brak odniesienia to zabawki
tego typu), co jeszcze bardziej izoluje dzieci
od siebie. Zamiast tego proponujemy
urządzenia, z których mogą korzystać
jednocześnie dzieci z
niepełnosprawnościami, jak i dzieci sprawne,
np. huśtawka typu „orle gniazdo” czy
piaskownica stolikowa.
Informacja i dojazd
Informacja o integracyjnym placu zabaw
pojawi się na stronie zarządcy terenu –
Zarządu Zieleni Miejskiej. W odległości 300
m od terenu znajduje się przystanek
tramwajowy obsługiwany przez pojazdy
niskopodłogowe. Od przystanku do obiektu
można dojść przez Planty Krakowskie
szeroką, asfaltową aleją spacerową. W
miejscu skrzyżowań z ulicami (ul.
Franciszkańska, ul. Poselska) zastosowane
są obniżenia krawężników i pasy. Brakuje
natomiast oznaczeń krawędzi.
Ogólne założenia projektowe
Przez cały plac zabaw biegnie główna aleja z
nawierzchni mineralno-żywicznej, która
pozwala na swobodne przemieszanie się,
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również na i z wózkiem, jazdę na rowerkach
biegowych, hulajnogach itp. Na terenie
obowiązuje zakaz jeżdżenia na dużych
rowerach. Aleja może być również
wykorzystywana do zabaw zespołowych
(szczególnie „rynek” w centralnej części), a
także do rysowania kredą (fragmenty
nawierzchni betonowych na „rynku”). Aleja
łączy wszystkie strefy. Jej szerokość w
najwęższym miejscu wynosi 3 m (nie licząc
„pętli”, której szerokość w najwęższym
miejscu wynosi 1 m).
Plac zabaw podzielony jest na kilka
mniejszych części, otoczonych bujną
roślinnością. Taki podział i roślinność
zastosowano głównie z myślą o dzieciach,
które źle znoszą nadmierną ilość bodźców.
Wprowadzone urządzenia pozwalają na
zabawy różnego typu — ruchowe (kręcenie,
skakanie, huśtanie, zjeżdżanie, wspinanie),
społeczne (domek do zabawy, piaskownica),
konstrukcyjne (piaskownica z dodatkowymi
urządzeniami), twórcze (dwie zabawki
dźwiękowe). Specjalnie wydzielona część dla
najmłodszych dzieci pozwala im na zabawy
ruchowe i manipulacyjne.
Dodatkowe atrakcje to kontakt z roślinnością
oraz edukacyjne tabliczki na murze.
Naturalne materiały urządzeń i pod nimi
(więcej w części o nawierzchniach) oraz
bogata roślinność mają służyć dzieciom,
które mają coraz mniejszy kontakt z przyrodą
(do tego stopnia, że podejmowane są próby
zdefiniowania „zespołu deficytu natury”).
Niektóre z zaproponowanych roślin mogą
służyć do zabawy (np. owoce leszczyny,
źdźbła traw), a niektóre przyciągają owady,
co pozwala na obserwację świata przyrody.
Wszystkie rośliny są bezpieczne, nie
posiadają kolców i ostrych krawędzi, nie są
trujące, ani uczulające.
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Tabliczki edukacyjne na murze odnoszą się
do wątków archeologicznych obecnych na
placu zabaw (obiekt powstaje w sąsiedztwie
Muzeum Archeologicznego). Treść tablic jest
przygotowana tak, aby była zrozumiała dla
dzieci oraz osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Na murze zamieszczone
zostaną duże elementy graficzne, a na
tabliczkach poniżej ich rysunki, w formie
wypukłej, umożliwiające zapoznanie się z
tymi elementami poprzez dotyk.
Strefa wejściowa
Przy wejściu na plac zabaw znajduje się
regulamin, dotykowy plan terenu
zorientowany w kierunku rzeczywistym, a
także tablica ogłoszeń, gdzie rodzice mogą
wymieniać się informacjami. W tym miejscu
pojawi się również informacja o najbliższej
dostępnej toalecie. Cały projektowany teren
jest płaski, jedynie przy wejściu jest
pochylenie terenu, ale nie przekraczające 6
%. W strefie wejściowej znajduje się stojak,
który może służyć do przypięcia roweru lub
wózka dziecięcego.
Dostępność urządzeń
Zgodnie z założeniem opisanym powyżej –
nie wszystkie urządzenia są dostępne dla
dzieci z niepełnosprawnością, a niektóre
wymagają pomocy opiekuna. Ogólny udział
urządzeń w jakimkolwiek stopniu dostępnych
wynosi ok. 65 %. W projekcie zastosowano
głównie urządzenia indywidualnie
projektowane. Są to zjeżdżalnie, huśtawki,
tunel ze ścianką wspinaczkową oraz
piaskownica.
Trzy zjeżdżalnie połączone są w grupę. Do
najniższej (wys. 1 m) można dostać się
bezpośrednio po utwardzonej nawierzchni.
Tzw. platforma transferowa umożliwia
przesiadkę z wózka na pierwszy stopień (na
wys. 40 cm). Kolejne schody (tzw. schody
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transferowe) umożliwiają przedostanie się na
szczyt zjeżdżalni przez stopniowe
podciąganie. Spełniają standardy
amerykańskich norm poświęconych
dostępnym placom zabaw (ADA, w Polsce
nie ma takich ogólnokrajowych standardów).
Dodatkowo zjeżdżalnia ta umożliwia zjazd z
opiekunem, dzięki swojej szerokości 1 m.
Taka zjeżdżalnia umożliwia wspólną zabawę
dzieci sprawnych i z niepełnosprawnością.
Kolejne zjeżdżalnie są coraz wyższe i mają
trudniejsze wejścia, co umożliwia dzieciom
wybór takiej, która odpowiada ich
możliwością, a także zachęca do podjęcia
wyzwania zmierzenia się z trudniejszymi
zadaniami.
Na placu zabaw nie zastosowano huśtawek
przeznaczonych tylko dla dzieci na wózkach
(wyjaśnienie powyżej). Zaproponowano
jednak huśtawkę typu „orle gniazdo”, gdzie
można przełożyć dziecko mające trudności z
samodzielnym siedzeniem. Z huśtawki może
korzystać jednorazowo kilkoro dzieci –
wspólnie dzieci z dysfunkcjami i sprawne.
Ponadto przewidziano jedną huśtawkę
kubełkową dla najmłodszych dzieci oraz
jedną huśtawkę o szerszym siedzisku,
przeznaczoną dla dzieci otyłych i osób
dorosłych.
Drewniany tunel stanowi z zewnątrz
łatwiejszą wersję ścianki wspinaczkowej, a
wewnątrz domek do zabawy z rurą
dźwiękowa. Przejazd przez tunel ma
szerokość 1,2 m.
Piaskownica ma formę stolika, co umożliwia
podjechanie wózkiem lub zabawę na stojąco.
Nad piaskownicą umieszczona jest „suwnica”
z takimi elementami jak dźwig, wózek do
przenoszenia wiaderka z piaskiem, sita, lejki.
Wszystkie urządzenia są zlokalizowane na
wys. 1 m, co umożliwia korzystanie z niej
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również dzieciom na wózkach.
Dodatkowo na placu zabaw wprowadzono
kącik dla najmłodszych dzieci – miniaturową
piaskownicę z elementami do wspinania i
turlania oraz z tablicami interaktywnymi.
Element obramowany jest drewnianą ławą o
wys. 40 cm, co pozwala opiekunom na wózku
przesiąść się i pozostawać bliżej dziecka.
Poza urządzeniami indywidualnie
projektowanymi zastosowano kilka urządzeń
katalogowych, w tym trampolinę wbudowaną
w ziemię, na którą można wjechać wózkiem
oraz dwie kręcące się misy, do których
można przełożyć dziecko leżące.
Nie tylko urządzenia
Plac zabaw służy nie tylko dzieciom i nie
tylko do zabawy. W projekcie przewidziano
miejsca do wypoczynku i spotkań (ławki,
stoliki), a także miejsce, gdzie można
zorganizować warsztaty lub prowadzić inne
działania animacyjne (pusta przestrzeń w
centralnej części). Ławki wolnostojące
posiadają oparcie i podłokietniki ułatwiające
osobom o ograniczonej sprawności ruchowej
siadanie i wstawanie. W przypadku dwóch z
trzech ławek wolnostojących możliwe jest
podjechanie wózkiem przynajmniej z jednej
strony ławki. Kosze na śmieci usytuowane są
w znacznej odległości i nie powodują
dyskomfortu osób odpoczywających.
Ponadto na terenie znajduje się długa ława
wzdłuż muru, z drewnianym oparciem. Przed
nią zlokalizowane są stoliki różnej szerokości.
Istnieje możliwość podjechania wózkiem od
strony alei.
Niestety w tym momencie nie ma możliwości
zamieszczenia na projektowanym terenie
dostępnej toalety. Najbliższa publiczna
toaleta znajduje się na Plantach
Krakowskich, przy ul. Straszewskiego, w
odległości 250 m. Jest trudno dostępna
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(zejście po schodach). Informacja o tym
pojawi się na tablicy informacyjnej przy
wejściu na plac zabaw.
Nawierzchnie
Główna aleja zbudowana jest z nawierzchni
mineralno-żywicznej, czyli jest utwardzona,
co ułatwia poruszanie się i dostęp do
wszystkich stref. Pod piaskownicą, a także
przy zjeżdżalni ze „schodami transferowymi”
również znajduje się nawierzchnia mineralnożywiczna. Pod pozostałymi zabawkami
zastosowano nawierzchnię sypką, z
mechanicznie obrobionych zrębków drewna.
Według producenta struktura tej nawierzchni
umożliwia poruszanie się po niej wózkami.
Projektanci zdecydowali się na to
rozwiązanie, ponieważ jest to jedyna
naturalna nawierzchnia, która jest dostępna
dla osób na i z wózkami. Dodatkowo
nawierzchnia sypka może być łatwiej
wyczuwalna przez osoby niewidome, które
schodząc ze ścieżki mają jasny sygnał, że tu
zaczyna się strefa zabawek i należy być
szczególnie ostrożnym.
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Uwaga uzupełniająca,
zgłoszona przez środowisko
NGO podczas pracy nad
raportem
05.08.2016

Standardy powinny być przeznaczone dla
różnych grup odbiorców (inwestorów,
budowlańców itd.), a nie tylko dla
projektantów.

Uwaga
uwzględniona
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60

Uwaga uzupełniająca,
zgłoszona przez środowisko
NGO podczas pracy nad
raportem
05.08.2016

Standardy powinny obejmować nowe
przestrzenie, ale także przestrzenie do
przebudowy.

Uwaga
uwzględniona

Uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji projektu dokumentu „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy”.

Podmiot zgłaszający propozycje

Adres

Nr telefonu

Adres poczty
elektronicznej

Imię i nazwisko osoby
kontaktowej

Biuro Planowania Dostępności

Data
wypełnienia
6.06.2016

UWAGI O CHARAKTERZE SZCZEGÓŁOWYM

Lp.

Aktualny zapis w projekcie
zarządzenia
wraz nr. paragrafu, ustępu,
punktu itd.

Sugerowana zmiana (konkretny
sugerowany zapis paragrafu,
ustępu
i punktu itd.)

Uzasadnienie

Rozstrzygnięcie Biura Pomocy i
Projektów Społecznych Urzędu
m.st. Warszawy

Uwagi naniesiono bezpośrednio w tekście standardów. Są to jedynie ogólne uwagi do tekstu
Standardy na obecnym etapie prac, w związku m.in. z nieprecyzyjnym przytaczaniem przepisów, brakiem
przytaczania niektórych przepisów, brakiem wielu parametrów określonych obecnie w normach i standardach
zachodnich wymagają szczegółowej analiz pod kątem zgodności z przepisami oraz faktycznej dostępności dla
osób z niepełnosprawnością.

(załącznik nr 2 do Raportu z
konsultacji)
Uwaga uwzględniona

Jednocześnie wpływ na kształt standardów powinny mieć prace prowadzone przez ZTM, w odniesieniu do
stworzenia standardów oznakowania przystanków. Dokumenty te powinny być ze sobą spójne.

UWAGI O CHARAKTERZE OGÓLNYM
Lp.

Rozstrzygnięcie Biura Pomocy i
Projektów Społecznych Urzędu
m.st. Warszawy

Sugerowana zmiana

Uzasadnienie

Rozstrzygnięcie Biura Pomocy i
Projektów Społecznych Urzędu
m.st. Warszawy

31

1

W znacznym stopniu ograniczenie
się do przytoczenia istniejącego
stanu prawnego, bez
doprecyzowania parametrów i
próby rozwiązania problemów
występujących w Warszawie

Polskie przepisy w zakresie dostępności nie precyzują wielu kwestii, m.in. w
odniesieniu do toalet wymagają zapewnienia odpowiedniego pola
manewrowego, ale nie mówią, jak poprawnie rozmieścić elementy
wyposażenia, wskazują wymiary dźwigów osobowych, ale nie mówią, że ze
względu na wymiary wózków przy umieszczeniu drzwi na dłuższym boku
kabiny konieczne jest powiększenie dźwigu.
Standardy dostępności są szansą dla Warszawy na poszerzenie istniejących
przepisów w zakresie dostępności przestrzeni i pozwalają doprecyzować
istniejące zapisy prawne. Oczywiste jest, że standardy nie mogą wymagać
rozwiązań niezgodnych z obowiązującymi przepisami, ale mogą wymagać
więcej oraz przewidywać możliwości występowania różnych sytuacji i
odnosić się do już zaistniałych w Warszawie problemów, a także próbować je
rozwiązywać. Standardy dostępności mają lokalny zasięg oddziaływania,
dzięki czemu mogą być bardziej szczegółowe niż przepisy i mogą
rozwiązywać lokalne problemy. Obecnie robią to w niewielkim stopniu.

Uwaga uwzględniona

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że Urząd m.st. Warszawy będąc
inwestorem ma możliwość stawiania projektantom i wykonawcom wymagań
ponad obowiązujące prawo, np. w formie SIWZ. Jednym z załączników do
dokumentacji przetargowych mogą być oceniane standardy.
2

Brak próby uporządkowania
istniejącego stanu prawnego w
miejscach, w których jest to
możliwe bez wprowadzania
wytycznych niezgodnych z
obowiązującymi przepisami

W obecnie obowiązujących przepisach brakuje konsekwencji, np. w
odniesieniu do parametrów różnych części obiektów. Inaczej należy budować
pochylnię przy budynku użyteczności publicznej, a inaczej przy drogowym
obiekcie inżynierskim, a przecież potrzeby osób poruszających się na wózku
inwalidzkim nie zmieniają się.
Standardy dostępności mogą ten stan uporządkować, ułatwiając działanie
architektom, przynajmniej w zakresach, w których możliwe jest takie
doprecyzowanie bez pozostawania w sprzeczności z obowiązującymi
przepisami.
Przykładem może być nachylenie pochylni, dla którego możliwe wydaje się
przyjęcie zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

Uwaga uwzględniona, natomiast w
sytuacjach spornych będzie
rozstrzygał Pełnomocnik Prezydenta
m.st. Warszawy ds. dostępności

Wprowadzenie zapisów porządkujących może powodować pewne
wątpliwości np. po stronie ZDM, który musiałby przy nowych inwestycjach w
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Warszawie budować np. nieco dłuższe pochylnie. Dlatego w standardzie
dostępności przy poszczególnych zaleceniach należy przytoczyć
obowiązujące przepisy, jako rozstrzygające w sytuacjach spornych.
3

Z dokumentu nie wynika wprost,
jaką rolę w standardach pełnią
przepisy.

Dla niektórych parametrów przytoczono wyłącznie zapisy prawne, w innych
miejscach prezentowane są przepisy i dodatkowo wytyczne, jeszcze w
innych w ogóle nie podaje się podstawy prawnej a wyłącznie wytyczne.
Poszczególne miejsca wymagają przynajmniej dodatkowych komentarzy
odnośnie intencji autorów.

Uwaga uwzględniona

W niektórych miejscach wytycznych trudno jest zorientować się, w których
miejscach kończy się przytaczanie przepisów, a zaczyna prezentacja
wytycznych.
4

Brak we wstępie informacji o tym,
jakich grup użytkowników dotyczą
standardy.

Uzupełnienie informacji na temat
grup użytkowników, którym mają
służyć standardy.

We wstępie pojawiają się
sformułowania „w szczególności dla
osób z niepełnosprawnością”. To
sposób myślenia, od którego odchodzi
się na świecie.

Uwaga uwzględniona

Zgodnie z Konwencją Praw Osób
Niepełnosprawnych (ONZ), która
została ratyfikowana przez Polskę,
państwo polskie ma obowiązek m.in.
działania na rzecz promowania idei
projektowania uniwersalnego,
tworzenia przepisów wprowadzających
tę ideę w życie.
Projektowanie Uniwersalne zakłada
tworzenie przestrzeni dostępnej dla
wszystkich, z uwzględnieniem osób ze
specjalnymi potrzebami, a nie w
szczególności dla tych osób. Warto
przytoczyć pojęcie „osoba o
ograniczonej możliwości poruszania
się” pojawiające się w ustawodawstwie
europejskim, które obejmuje m.in.
osoby z niepełnosprawnością ruchu (w
tym poruszające się na wózku
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inwalidzkim), osoby niewidome i
słabowidzące, osoby niesłyszące i
słabosłyszące, osoby z
niepełnosprawnościami intelektualnymi
i schorzeniami psychicznymi, ale także
osoby starsze, dzieci, osoby czasowo
niepełnosprawne, osoby z
nieporęcznym bagażem, osoby mające
problem z komunikacją, np. w związku
z nieznajomością lokalnego języka.
Autorzy powinni również krótko
odnieść się do potrzeb
poszczególnych grup, żeby dostarczyć
projektantom odpowiednią wiedzę i
zburzyć w ich świadomości pewne
stereotypy, np. wskazując, że osoby
z niepełnosprawnością ruchu to nie
tylko osoby poruszające się na wózku
inwalidzkim, że nie wszystkie osoby
z dysfunkcją wzroku posługują się
alfabetem Braille’a, a z dysfunkcją
słuchu językiem migowym, że osoby
słabowidzące i niewidome, albo osoby
słabosłyszące i niesłyszące mają
różne potrzeby.
5

Nie uwzględnianie potrzeb różnych
grup użytkowników

Tworzenie zaleceń
uwzględniających potrzeby
wszystkich użytkowników.

Np. znaczące nachylenia lub bardzo
długie pochylnie są poważnymi
barierami dla osób z tetraplegią.
Ograniczanie szerokości niektórych
przestrzeni może powodować, że będą
one niedostępne dla osób
poruszających się na dużych wózkach
inwalidzkich.

6

Mała czytelność dokumentu

Proponowane jest w tym zakresie
skorzystanie z istniejących
wzorców, np. dokumentów, na

Uwaga uwzględniona

Obecny dokument jest mało
przejrzysty, a wyszukiwanie
konkretnych informacji jest trudne.
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które powołują się twórcy
standardu, chociażby standardy dla
ścieżek rowerowych.
Ponadto warto poszczególne
elementy, jak np. ławki, inna mała
architektura, automaty opisać w
osobnych rozdziałach. Dzięki temu
zapisy na ich temat będą dotyczyły
wszystkich sytuacji, w których
urządzenia lub elementy
wyposażenia mogą się znajdować,
a nie np. tylko parków i skwerów.
W rozdziałach dotyczących
poszczególnych lokalizacji, np.
siłowni plenerowych, chodników,
parków i skwerów można wtedy
łatwo powołać się na szczegółowe
wytyczne z innych działów.
Trudniej w takiej sytuacji o
pominięcie jakiejś istotnej kwestii
lub popełnienie błędu przy
powtarzaniu tych samych zapisów
w różnych działach. Jednocześnie
łatwiejsza i obarczona mniejszym
ryzykiem błędu będzie korekta
standardów w przyszłości.

Należy pamiętać, że projektanci
wielokrotnie w trakcie opracowywania
projektu muszą odszukiwać bardzo
konkretne dane, np. dopuszczalną
wysokość stopnia. Tymczasem
standardy zostały napisane za pomocą
obszernych opisów, bez wyraźnych
podziałów na akapity, podpunkty,
tabele, bez wyraźnych podziałów na
przepisy, wytyczne i komentarze
uzupełniające. Wydaje się, że tworząc
dokument przyjęto, że będzie on
zawsze czytany w całości lub
przynajmniej w obrębie całych
rozdziałów.

Uwaga częściowo uwzględniona
Dokument nie jest jeszcze w wersji
ostatecznej po uwzględnieniu uwag
zostanie zmodyfikowany, aczkolwiek
na tym etapie nie można określić jego
ostatecznego kształtu

Rozwiązania tego typu
wprowadzono w niewielkim
zakresie.
6a

Mała czytelność dokumentu

Porządkowanie informacji
zmiennych w formie tabel

Zalecane jest porządkowanie
wybranych informacji w formie tabel,
jak zrobiono to w przytaczanych przez
autorów dokumentach. Jest to
szczególnie istotne w miejscach, w
których parametry zależne są od
zmiennych. W takim przypadku tabela

Uwaga częściowo uwzględniona
Dokument nie jest jeszcze w wersji
ostatecznej po uwzględnieniu uwag
zostanie zmodyfikowany, aczkolwiek
na tym etapie nie można określić jego
ostatecznego kształtu.
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ułatwia pracę projektanta, pozwala na
porównanie parametrów i ułatwia
podjęcie poprawnych decyzji.
6b

7

8

Niezrozumiały sposób
szeregowania różnych informacji w
konkretnych działach

Zastosowanie logicznego podziału
na rozdziały

Miejscami niejasny jest przyjęty
podział na rozdziały, np. dlaczego
problematyka dotycząca automatów
informacyjnych, czy wodopojów
poruszona została w rozdziale parki i
skwery.

Brak ogólnej zasady stosowania
odstępstw

Wprowadzenia procedury
stosowania odstępstw od
standardów.

Jest to istotne, ponieważ na poziomie
tworzenia standardu nie jest możliwe
przewidzenie wszystkich przypadków,
które mogą zaistnieć w przyszłości.
Należy również brać pod uwagę, że z
biegiem czasu będą pojawiały się
nowe rozwiązania techniczne, których
stosowanie może okazać się
korzystniejsze, dlatego projektant
powinien mieć możliwość zastąpienia
proponowanych w standardach
rozwiązań innymi, po spełnieniu
pewnych warunków.

Zbyt daleko idące odstępstwa od
zasad

Stosowanie odstępstw powinno
być dopuszczalne w przy bardzo
trudnych technicznie sytuacjach.
Należy jednak położyć bardzo duży
nacisk na nienadużywanie tego
typu odstępstw w praktyce.

Wielokrotnie w dokumencie
przytaczane są parametry
niedopuszczalne z punktu widzenia
wielu grup użytkowników i
powodujące, że wyposażone w nie
obiekty w praktyce będą niedostępne,
a nawet niebezpieczne.

Jednocześnie zastosowanie
odstępstw nie może powodować
poważnego ograniczenia
dostępności lub tworzyć
zagrożenia dla użytkowników.

Skrajnym przykładem jest
dopuszczenia nachylenia pochylni do
20%, podczas gdy najwyższe
dopuszczalne w polskich przepisach
nachylenie pochylni wynosi 15% i
wolno je zastosować wyłącznie przy

Uwaga częściowo uwzględniona
Dokument nie jest jeszcze w wersji
ostatecznej po uwzględnieniu uwag
zostanie zmodyfikowany, aczkolwiek
na tym etapie nie można określić jego
ostatecznego kształtu
Uwaga uwzględniona
Odstępstwa od Standardów - do
decyzji Pełnomocnika Prezydenta
m.st. Warszawy ds. dostępności

Uwaga uwzględniona

Odstępstwa od Standardów - do
decyzji Pełnomocnika m.st.
Warszawy ds. dostępności
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wysokości do 15 cm.
Nachylenie na poziomie 20% jest nie
do pokonania dla wielu osób
poruszających się na wózku
inwalidzkim ze sprawnymi kończynami
górnymi, nie mówiąc o osobach np. z
tetraplegią.
Autorzy zapominają również, że
niektóre wózki elektryczne mają
określony dopuszczalny przechył do
10%.
Trudności techniczne powinny
prowadzić to poszukiwania innych,
dostępnych rozwiązań, a nie
dopuszczania rozwiązań
powodujących brak dostępności dla
znaczącej części osób z
niepełnosprawnością.
9

Ograniczenia warsztatu projektanta

Dopuszczenie różnego rodzaju
materiałów, technologii
spełniających zadane parametry.
Nie może być tak, że dopuszczalne
materiały ograniczane są do
betonu, kostki brukowej i kamienia,
a możliwość stosowania czcionek
do dwóch krojów.

Autorzy w wielu miejscach zawężają
dopuszczalne materiały do asfaltu
bądź betonu, sposób oznaczenia
krawędzi do malowania pasów, a
zakres stosowania czcionek do dwóch
krojów zupełnie lekceważąc szeroki
wachlarz innych dostępnych
możliwości.

Materiały takie mogą być podane
jako przykłady, a nie w formie
jedynych dopuszczalnych
rozwiązań.
10

Różny stopień szczegółowości
zapisów

Wszystkie zalecenia powinny mieć
zbliżony stopień szczegółowości

W niektórych miejscach przytaczane
są przepisy, a do nich dodawane
zalecania, odstępstwa, uwagi, opisy.
W innych pojawia się tylko informacja,

Uwaga częściowo uwzględniona

Zbyt duża ilość i różnorodność
stosowanych materiałów może
niekiedy przysporzyć problemów np.
płyty z guzkami – osoby niewidome
chcą, aby te płyty były w całym
mieście takie same, a na pl.
Bankowym mamy ich dwa rodzaje.

Uwaga uwzględniona
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że dany element przestrzeni należy
projektować zgodnie z takimi i takimi
przepisami, nawet bez przytoczenia
parametrów.
Rozwiązania takie mogą prowadzić do
powstawania błędów.
11

Brak zwrócenia uwagi na elementy
wykraczające poza uwarunkowania
techniczne

Zalecane jest, żeby standardy w
ogólny sposób wspominały o tej
problematyce, odnosząc się do
stosowanych materiałów i
kolorystyki.

W przytaczanych przez autorów
dokumentach pod uwagę brane są
również inne elementy pośrednio
wpływające na sposób odbioru
przestrzeni i jej funkcjonalność, np.
estetyka.

Uwaga uwzględniona

Należy pamiętać, że estetyka
przestrzeni, użyte materiały,
kolorystyka, jej skala mają wpływ na
odbiór przestrzeni przez użytkowników
i ich zachowania w tej przestrzeni.
Mówi się wręcz o możliwości
projektowania zachowania. W
skrajnych przypadkach
nieodpowiednie działania w tym
zakresie mogą, w szczególności u
osób ze schorzeniami psychicznymi,
wywoływać niepokój, powodować
napady agresji.
Kolorystyka przestrzeni jest również
istotna dla osób słabowidzących, a
problematyka w tym zakresie nie
dotyczy tylko właściwego oznakowania
krawędzi stopni.
12

Przypadkowe stosowanie zwrotów
typu należy, zaleca się, dopuszcza
się, można, optymalny.

Należy poświęcić większą uwagę
stosowaniu zwrotów szeregujących
zalecenia, np. należy, zaleca się,
możliwe jest, optymalny. Terminy
te mają zasadnicze znaczenie dla

Czytając wytyczne miejscami można
odnieść wrażenia, że intencja autorów
mogła być inna niż sugerują to
stosowane zwroty.

Uwaga uwzględniona

38

sposobu stosowania
poszczególnych wytycznych.
13

14

Niespójna terminologia

Brak jednoznaczności dokumentu

Konieczne jest uporządkowanie
terminologii. Standardy wymagają
stosowania tych samych nazw dla
konkretnych elementów. Ze
względu na konieczność
zachowania jednoznaczności nie
należy poszukiwać synonimów w
celu unikania powtórzeń.

Konieczne jest uporządkowanie
terminologii. Standardy wymagają
stosowania tych samych nazw dla
konkretnych elementów. Ze względu
na konieczność zachowania
jednoznaczności nie należy
poszukiwać synonimów w celu
unikania powtórzeń.

Dokument powinien być
jednoznaczny i nie pozostawiać
wątpliwości odnośnie intencji
autorów.

W wielu miejscach trudno zorientować
się w intencjach autorów.
Niejednokrotnie trzeba się ich
domyślać, co może prowadzić do
błędnych interpretacji i rozbieżności
zdań.

Nie powinien pozostawiać
możliwości i nterpretacji.
15

16

Pokazywanie ilustracji
prezentujących mało estetyczne
lub czasem nieprawidłowe
rozwiązania

Spójność z istniejącymi
standardami

Standardy dostępności jak mówi wstęp
tworzone są jako uzupełnienie
istniejących już w mieście standardów,
dlatego bardzo istotne jest
zapewnienie zgodności pomiędzy
poszczególnymi dokumentami.

Ilustracje pojawiające się w
standardach powinny pokazywać
najlepsze możliwe rozwiązania
dotyczące dostępności. Jeżeli
prezentowane zdjęcie ma
pokazywać np. pochylnię
prowadzącą do przejścia dla
pieszych, również pozostałe
elementy na zdjęciu, np. obniżenie
krawężnika, oznaczenia dotykowe
dla osób niewidomych powinny być
wykonane poprawnie, pomimo że
głównym celem ilustracji nie jest

Prezentacja nieprawidłowych
rozwiązań, nawet znajdujących się w
tle elementów będzie utrwalała
u projektanta, wykonawcy, urzędnika
dopuszczalność takich rozwiązań.

Uwaga uwzględniona

Uwaga częściowo uwzględniona
Dokument nie jest jeszcze w wersji
ostatecznej, po uwzględnieniu uwag
zostanie zmodyfikowany.
Uwaga częściowo uwzględniona
Dokument nie jest jeszcze w wersji
ostatecznej, po uwzględnieniu uwag
zostanie zmodyfikowany

Uwaga uwzględniona

Należy również zwrócić uwagę na
estetykę i stan techniczny
prezentowany rozwiązań, np. nie
pokazywać rozwiązań
prowizorycznych, jak oklejenie
reflektora w posadzce taśmą
39

17

Brak wskazania źródeł

prezentacja tych elementów.

antypoślizgową.

Dodanie przypisów, zgodnie z
zadami tworzenia tekstów.

Autorzy stwierdzili, że punktem wyjścia
dla standardu powinny być przepisy i
od nich powinien zaczynać się każdy
rozdział. Podanie podstawy prawnej,
tam gdzie jest to możliwe jest
rzeczywiście niezwykle istotne.

Uwaga uwzględniona

W tekście brakuje jednak odniesień do
konkretnych artykułów, paragrafów,
ustępów itd. Podanie tytułu
rozporządzenia to zabieg zbyt
powierzchowny.
Jednocześnie przepisy przedstawiane
są wybiórczo, np. w odniesieniu do
miejsc parkingowych dla osób
z niepełnosprawnością nie
przedstawiono wszystkich wariantów
wielkościowych opisanych w
istniejącym ustawodawstwie.
Często przytaczane są też dane z
różnych norm i ogólnodostępnych
materiałów bez podania jakiegokolwiek
źródła.
Materiał specjalistyczny, jakim są
standardy powinien być opatrzony
przypisami oraz bibliografią. W
przeciwnym razie może być
traktowany jako plagiat.
18

Brak wielu istotnych informacji

Uzupełnienie informacji na temat
konkretnych rozwiązań

Autorzy nie poruszyli w standardach
wielu istotnych problemów. Niektóre z
nich dotyczą ogólnej problematyki
dostępności inne to kwestie typowe dla
Warszawy, np. kwestia nabrzeża
Wisły. Wydaje się również, że w wielu

Uwagi uwzględnione częściowo
40

miejscach nie wykonano analiz
powtarzających się w przestrzeni
miejskiej błędów i nie przedstawiono
wytycznych, które mogą pomóc w ich
unikaniu w przyszłości.
Przykłady miejsc i rozwiązań, których
nie uwzględniono w wytycznych:
•

urządzenia transportu
pionowego z podaniem ich
parametrów technicznych i
zasad stosowania
(ograniczono się do dźwigów
osobowych):
o

dźwigi osobowe;

o

podnośniki pionowe z
szybem samonośnym;

o

podnośniki pionowe
bez szybu;

o

podnośniki schodowe;

o

inne podnośniki
specjalne;

•

toalety dla osób z
niepełnosprawnością (nie
określono parametrów takich
toalet);

•

informacje o toaletach
zwykłych, np. zalecenia w
kontekście dostępności dla
seniorów;

•

punkty informacyjne, kioski,
tymczasowe obiekty barów
(np. przy nabrzeżu Wisły), w
tym m.in. zasady
projektowania wejść,
przestrzeni wewnętrznej,

Standardy pokazują ogólne zasady
projektowania przestrzeni.
Rozwiązania poszczególnych
konkretnych obiektów czy elementów
mogą być w przyszłości opracowane i
stanowić będą załączniki do
Standardów.

Część obiektów w Warszawie jest już
urządzona, np. fontanny na
podzamczu czy część nabrzeża
Wisy.

Nie wszystkie rozwiązania są do
zastosowania zawsze i wszędzie.
Rekomenduje się stosowanie pętli
indukcyjnych.
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blatów;
•

mała architektura, np. ławki w
kontekście innym niż
przestrzenie rekreacyjne i
przystanki;

•

drzwi, np. w kontekście
przestrzeni handlowousługowych w przejściach
podziemnych, punktów
informacyjnych, kiosków i
innych małych obiektów
niezwiązanych z podłożem;

•

parkingi poziomowe (w
odniesieniu do innych
parkingów niż P+R);

•

fontanny i stawy – w
kontekście sposobu
bezpiecznego projektowania
brzegów tego typu miejsc;

•

nabrzeże Wisły (problemy
lewego i prawego brzegu Wisły
– brzeg unormowany i dziki);

•

dostęp do mostów;

•

ogólnodostępne obiekty
sportowe;

•

bankomaty;

•

biletomaty;

•

telefony publiczne;

•

rozwiązania dla osób z
niepełnosprawnościami
sensorycznymi i miejsca ich
stosowania – np. pętle
indukcyjne, tłumaczenie na
język migowy on-line.
42

19

Błędy językowe i stylistyczne

Przeprowadzenie korekty tekstu

Brak przecinków oraz nieprawidłowa
konstrukcja zdań powodują, że tekst
może być zrozumiany inaczej niż
wynika to z intencji autorów.

Uwaga uwzględniona

Zazwyczaj można domyślić się
rzeczywistych intencji, jednak błędy
językowe mogą prowadzić np. do
celowo błędnego interpretowania
zapisów.
W tekście pojawiają się również błędy
ortograficzne.
20

Brak podstaw merytorycznych dla
niektórych twierdzeń
formułowanych w standardach

Wskazanie źródeł
potwierdzających tezy autorów.

Autorzy powołują się np. na
przeprowadzone przez siebie badania
dotyczące pochylni.

Uwaga uwzględniona
Zapisy dotyczące badań własnych
zostaną usunięte.

Praktyka pokazuje, że uzyskane wyniki
mogą być błędne, dlatego istotne jest
udostępnienie przyjętej metodologii
badań oraz ich wyników.

Załącznik nr 1 do raportu – broszura PZN
Załącznik nr 2 do raportu – uwagi Biura Planowania Dostępności

Raport opracowało
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m.st. Warszawy
Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl
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