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„Idea turystyki dostępnej to dostępność obiektów przez cały czas,
jak dla każdego turysty, a nie tylko «od święta»”
z recenzji wydawniczej
prof. Anny Kołodziejczak
„Dostępność zapobiega powstawaniu przeszkód w korzystaniu z podstawowych produktów i usług
lub je usuwa. Umożliwia ona postrzeganie i zrozumienie tych produktów i usług oraz posługiwanie
się nimi przez osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby z niepełnosprawnością (OzN)1,
na takich samych warunkach, jak to ma miejsce w przypadku innych osób”2. Dostępność ma
znaczenie nie tylko z punktu widzenia potrzeb OzN, jest ona istotna z perspektywy każdej osoby,
która ze względu na indywidualne uwarunkowania napotyka na utrudnienia w podróżowaniu.
Dostępność, także w kontekście usług turystycznych, powinna oznaczać „stopień, w jakim każda
osoba może w sposób swobodny i niezależny odwiedzać i użytkować budynki, inne urządzenia,
jak również obszary otwarte, bez potrzeby ich specjalnej aranżacji”3. Zgodnie z tym założeniem,
odpowiednie udogodnienia oraz umiejętności pracowników świadczących usługi powinny być
zagwarantowane w odwiedzanym miejscu jako oczywiste standardy w przestrzeni i obiektach
użyteczności publicznej.
Podręcznik adresowany jest do praktyków związanych z szerokim sektorem usług turystycznych.
Zawiera informacje dotyczące zasad obsługi turystów z niepełnosprawnością, rekomendacje i dobre
praktyki w zakresie tworzenia oferty turystycznej uwzględniającej potrzeby OzN, jak również zasady
opracowania materiałów informacyjnych, w tym stron internetowych, zgodnie ze standardami
WCAG. Jest dziełem zespołu osób na co dzień zajmujących się problematyką dostępności
z uwzględnieniem specyfiki różnych rodzajów niepełnosprawności. Wykorzystano w nim także
doświadczenia i wyniki konsultacji ze środowiskiem OzN, zgromadzone podczas projektów
skoncentrowanych na dostępności Szlaku Piastowskiego w Wielkopolsce, zrealizowanych w 2018
oraz 2019 r.4
Poznań, grudzień 2020 r.

Alina Zajadacz

1 Z
 godnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych do OzN zaliczają się osoby,
które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów,
co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym
na zasadzie równości z innymi osobami.
2	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług,
Bruksela, z dnia 2.12.2015 r., COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD), s. 2
(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:202aa1e4-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0005.02/
DOC_1&format=PDF, dostęp: 3.12.2020).
3	Improving information on accessible tourism for disabled people, 2004, s. 5
(https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/37988a99-87b7-426a-8a62-6f2227e74424/
language-en, dostęp: 3.12.2020).
4	Projekty: Kryteria oceny dostępności Szlaku Piastowskiego 25/DS/W/2018 oraz Analiza dostępności obiektów
Szlaku Piastowskiego 19/DS/W/201919 – opracowane na zlecenie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, kierownik projektów: Alina Zajadacz.

5

1. Niepełnosprawność
– co oznacza
i ilu osób dotyczy?
Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Światowy Program Działań
na rzecz Osób Niepełnosprawnych (United Nations, 1982) oraz Standardowe Zasady Wyrównywania
Szans Osób Niepełnosprawnych5 podkreślają, że niepełnosprawność jest problemem społecznym
i nie ogranicza się do konkretnej osoby. Mówiąc o niepełnosprawności, mamy na uwadze relację
między zdrowiem człowieka (uwzględniając jego wiek, płeć i wykształcenie) a społeczeństwem
i środowiskiem, które go otacza. Natomiast w Polsce w świetle prawa „niepełnosprawność – oznacza
trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego
lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność
do pracy6”. Liczba osób z niepełnosprawnością w Polsce na początku 2020 r. była szacowana
na około 4,5 mln (ryc. 1).

do 16 lat; 296 576
powyżej 16 lat; 4 112 762

Ryc. 1. Liczba osób zaliczonych do osób
z niepełnosprawnością prawomocnym
orzeczeniem lub wyrokiem sądu
z uwzględnieniem wieku
Źródło: Opracowanie Biuro Pełnomocnika
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON)
na podstawie danych z EKSMOoN
za I kwartał 2020 r.

5 U
 chwała Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 25 grudnia 1993 r. 48/96
Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.
6	Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 1997 r. nr 123 poz. 776 z późn. zm. rozdz. 1 art. 2)
(https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf, dostęp: 14.09.2020).
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Najczęściej występujące przyczyny niepełnosprawności związane są z narządem ruchu,
chorobami układu oddechowego i krążenia oraz chorobami neurologicznymi (ryc. 2).

do 16 lat

powyżej 16 lat

* w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego
Ryc. 2. Liczba osób zaliczonych do osób z niepełnosprawnością prawomocnym orzeczeniem
lub wyrokiem sądu z uwzględnieniem przyczyny niepełnosprawności oraz wieku
Źródło: Opracowanie Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON)
na podstawie danych z EKSMOoN za I kwartał 2020..

Wśród ogólnej liczby osób z niepełnosprawnością (OzN) szacowanej na 4 409 338 osób większość
stanowią kobiety, chociaż w przedziale wiekowym do 16. roku życia dominują liczebnie chłopcy (ryc. 3).

do 16 lat

powyżej 16 lat

M
182 203

1 889 621

K
114 373

2 223 141
Ryc. 3. Liczba osób zaliczonych do osób z niepełnosprawnością prawomocnym
orzeczeniem lub wyrokiem sądu z uwzględnieniem wieku oraz płci
Źródło: Opracowanie Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
(BON) na podstawie danych z EKSMOoN za I kwartał 2020.
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Wśród OzN powyżej 16. roku życia charakterystyczny jest duży udział
grupy nieaktywnej zawodowo (ryc. 4).

pracujący; 676 354

niepracujący; 3 436 408

Ryc. 4. Liczba osób zaliczonych do osób
z niepełnosprawnością prawomocnym
orzeczeniem lub wyrokiem sądu
z uwzględnieniem aktywności na rynku pracy
Źródło: Opracowanie Biuro Pełnomocnika Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) na podstawie
danych z EKSMOoN za I kwartał 2020.

Pod względem wykształcenia największa grupa posiada wykształcenie średnie (29%)
oraz zawodowe (28%), a także podstawowe i gimnazjalne (26%). Wykształceniem
wyższym legitymuje się 10% OzN (ryc. 5).

średnie; 1 185 140

wyższe; 422 589

Ryc. 5. Liczba osób zaliczonych do osób
z niepełnosprawnością prawomocnym
orzeczeniem lub wyrokiem sądu
z uwzględnieniem poziomu wykształcenia
Źródło: Opracowanie Biuro Pełnomocnika Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) na podstawie
danych z EKSMOoN za I kwartał 2020.

mniej niż podstawowe; 279 733
podstawowe i gimnazjalne; 1 091 290
zasadnicze zawodowe; 1 134 010
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2. Stereotypy i mechanizmy
ich powstawania
Stereotypy obrazują wiedzę, przekonania i oczekiwania obserwatora na temat pewnej grupy
społecznej. Są abstrakcyjnymi strukturami wiedzy łączącymi grupę społeczną ze zbiorem
zachowań, wpływają na kształtowanie postrzegania grupy jako całości oraz na jej poszczególnych
członków. Mechanizm powstawania stereotypów wskazuje, że jest to proces automatyczny,
zazwyczaj nie uświadamiany przez obserwatora (ryc. 6).

Wartości i schematy
postępowania
we własnej kulturze
(ukształtowane
bez konfrontacji
z odmiennością)

Spotkanie
z odmiennością
kulturową
w danym obszarze

Nieświadome,
automatyczne
narzucanie
własnych standardów
na stwierdzoną różnicę

Interpretacja różnic
w kategoriach stereotypów:
cech osobistych członków
innej grupy, będących
negatywem wartości
i schematów własnej kultury

Ryc. 6. Mechanizm powstawania stereotypów
Źródło: P. Boski4 (2009: 493), A. Zajadacz5 (2012: 57)

Przeciwieństwem stereotypów jest zweryfikowana wiedza dotycząca grup społecznych,
w szczególności: reprezentowanych wartości, kanonu i stylu kultury, zachowań oraz wyjaśnień
ich genezy.

Stereotypy

 O soba niepełnosprawna/z niepełnosprawnością, inwalidzi, kaleka to określenia synonimiczne i tożsame.
Oczywiście przytoczone powyżej określenia nie są synonimami. Słowa „kaleka” i „inwalida” są skrajnie
pejoratywne. „Invalidus” z łaciny oznacza „słaby, bezradny, bez wartości”, co stygmatyzuje osobę, którą
określamy tym mianem. Podobnie jest ze słowem „kaleka”.
Zgodnie ze społecznym modelem postrzegania niepełnosprawności mówimy o osobie
z niepełnosprawnością, wskazując na pierwszym miejscu osobę, której jedną z wielu cech jest
niepełnosprawność. Ponadto niepełnosprawność nie musi determinować osoby ani sposobu jej
funkcjonowania. Określenie „osoby niepełnosprawne” jest poprawne i neutralne, choć wielu przedstawicieli
tej grupy woli, by mówiono o nich jako o osobach z niepełnosprawnościami/osobie z niepełnosprawnością.
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 O soby z niepełnosprawnością zawsze wymagają pomocy, współczucia, warto je podziwiać za dzielność.
Osoby z niepełnosprawnościami nie zawsze oczekują pomocy. Jeżeli jej potrzebują, często same o nią proszą.
Oczywiście miło, jeśli zapytasz daną osobę, CZY potrzebuje pomocy, a jeśli potwierdzi, dopytasz, JAK możesz
pomóc. Osoby z niepełnosprawnościami nie chcą być kojarzone z potrzebującymi pomocy, którym należy
współczuć, czy też z herosami, którzy dzielnie znoszą swój los. Zamiast tego oczekują równego, partnerskiego
traktowania i niwelowania barier w dostępie do budynków, informacji, czy usług. Służyć temu ma uniwersalne
projektowanie, które zakłada dostępność na równych prawach dla wszystkich.
 O soby niewidome widzą tylko ciemność, czerń.
Jest to kwestią bardzo indywidualną, osoby niewidome mogą mieć np. poczucie światła, widzieć kontury
lub mieć bardzo ograniczone pole widzenia
 N ie trzeba uczyć się języka migowego, ponieważ osoby głuchonieme mogą przeczytać komunikat
na karteczce.
Przede wszystkim nie mówimy o osobach „głuchoniemych”, ponieważ określenie to jest odbierane
w środowisku G/głuchych jako obraźliwe. Osoby głuche od urodzenia lub takie, które utraciły słuch przed
3. rokiem życia (czyli w tzw. fazie prelingwalnej, nim nauczyły się mówić), często utożsamiają się z kulturą
głuchych, mniejszością językowo-kulturową. Głusi, nawet jeśli nie używają mowy, nie są niemi, ponieważ
mają swój język – język migowy, który jest ich językiem naturalnym. Dla takich osób polski jest językiem
obcym. Inaczej w przypadku osób słabosłyszących, które mają pozostałości słuchu, znają język polski i mogą
się nim posługiwać w mowie i piśmie.
 J est jeden język migowy, którym posługują się osoby niesłyszące z różnych państw.
Języki migowe mają charakter narodowy, np. w Polsce stosowany jest polski język migowy (PJM). Ponadto
wiele języków migowych ma swoje regionalne odmiany. Np. osoby głuche z Poznania pewne znaki „migają”
inaczej niż osoby z Bydgoszczy.
 ystarczy, że strona www ma możliwość powiększenia czcionki i zmiany kontrastu, wówczas spełnia
W
kryteria dostępności.
Oczywiście to nie są wystarczające kryteria dostępności. By dana strona była w pełni dostępna dla osób
z niepełnosprawnościami, musi być zbudowana według międzynarodowego standardu WCAG 2.1. Oznacza
to np., że osoba niewidoma będzie mogła poruszać się po stronie, używając bez problemu klawiatury, a nie
myszki. Dostępność to także tłumaczenie głównych treści w języku migowym oraz zapis treści w języku
łatwym do zrozumienia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi czy poznawczymi lub dla
cudzoziemców. Jeśli zamieszczasz na stronie www pliki wideo, pamiętaj o opatrzeniu ich w napisy dla osób
słabosłyszących i o audiodeskrypcji (fonicznym opisie tego, co dzieje się na ekranie) dla osób nie(do)
widzących.
 O soby niepełnosprawne są roszczeniowe.
Zdarzają się sytuacje, gdy osoby z niepełnosprawnościami próbują wykorzystać swoją niepełnosprawność
do wymuszenia dodatkowych benefitów. Ma to miejsce relatywnie tak samo często jak w przypadku osób
pełnosprawnych.
Natomiast roszczeniowością NIE JEST dbanie o swoje prawa, np. prawo do skorzystania z przystosowanej
toalety, prawo dostępu do informacji w języku migowym czy języku łatwym do zrozumienia lub prawo
do bycia obsłużonym w pierwszej kolejności, jeżeli regulamin danej instytucji na to pozwala.
 G dy widzę, że osoba niepełnosprawna się męczy, to szybko pomagam.
Przede wszystkim nie wiemy, czy ta osoba się męczy, czy po prostu w swoim tempie wykonuje daną
czynność. Zanim zaczniemy pomagać, zapytajmy, czy pomoc jest potrzebna, a następnie jak możemy pomóc.
Bo nasze założenia mogą okazać się mylne. Nie wykonujmy żadnej czynności, zanim nie zapytamy. Wyjątkiem
są sytuacje zagrożenia życia lub zdrowia, np. gdy dana osoba upada lub gdy jest bliska wypadku
(np. potrącenia przez samochód).
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 Z espół Aspergera to nie niepełnosprawność ani przypadłość, to brak wychowania i efekt bezstresowego

wychowania.
Zachowanie związane z zespołem Aspergera nie jest kwestią wychowania, lecz wynikiem zaburzeń
neurologicznych. Osoby z zespołem Aspergera często są bardzo bezpośrednie lub unikają kontaktu
z otoczeniem. Nie wynika to ze złego wychowania, a ze specyfiki funkcjonowania ich układu nerwowego,
którą określa się jako „neuroróżnorodność” lub „neuronietypowość”.
 N iepełnosprawność zawsze jest widoczna, pozostałe osoby symulują, bo liczą na benefity.
Nie każdą niepełnosprawność widać na pierwszy rzut oka. Osoby z niepełnosprawnościami to także te,
które mają cukrzycę, epilepsję, astmę, powikłania po chorobach onkologicznych, są w spektrum autyzmu
lub doświadczają innych niewidocznych dolegliwości, które występują długotrwale.
 T o nic złego stanąć na chwilę na miejscu parkingowym oznaczonym dla OzN, przecież z nich nikt prawie
nie korzysta.
To, że rzadko widzimy pojazdy z kartami parkingowymi osób z niepełnosprawnościami, nie oznacza,
że nie korzystają one z miejsc specjalnie do tego oznaczonych. Parkując na miejscu dla OzN, wykazujesz się
głęboką ignorancją, ponieważ nie jesteś w stanie przewidzieć, czy za chwilę nie przyjedzie osoba, której będzie
ciężko pokonać dodatkowe metry odległości od wejścia głównego (np. osoby poruszające się o kulach czy
balkoniku), lub osoba, która będzie potrzebowała więcej miejsca, by bezpiecznie rozłożyć swój wózek i się
na niego przesiąść.
Podobnie naganne jest zbyt bliskie parkowanie obok pojazdu na miejscu parkingowym dla OzN, ponieważ
blokujemy drogę dojazdu do drzwi samochodu osobom na wózkach7.
 szystkie osoby niesłyszące, niewidome czy korzystające z wózka są takie same.
W
Osoby z niepełnosprawnościami, nawet jeśli wykazują między sobą podobny stopień czy rodzaj ograniczeń,
często wypracowują różne strategie funkcjonowania, np. poruszania się na wózku (podjeżdżania pod
krawężniki), porozumiewania się czy odczytywania informacji. Niepełnosprawność jest jedną z wielu cech.
Wszystko zależy od doświadczeń życiowych danego człowieka, wsparcia, które uzyskał od otoczenia, czy
sprzętu, którego używa. Podobnie jak osoby pełnosprawne, ludzie z niepełnosprawnościami są różni.
Stereotypy mają związek z wyciąganiem wniosków na podstawie powierzchownych obserwacji, przyczyniają
się do „etykietyzacji”, naznaczenia społecznego określanego mianem stygmatu lub piętna. „Osoby
stygmatyzowane to takie, które posiadają społeczny atrybut głęboko je dyskredytujący i które są postrzegane
jako niepełnowartościowe z tego właśnie powodu” (Goffman, 1963: 3). Stygmat jest konstruktem społecznym,
refleksem kultury, a nie właściwością osoby. Jak stwierdza E. Goffman (1963), rozróżnienie „normalny”
i „stygmatyzowany” to nie kwestia osoby, ale perspektywy. Stygmatyzacja prowadzi do społecznego
odrzucenia jednostek ze względu na posiadanie przez nie jakiejś cechy, która dyskwalifikuje je jako ludzi
w oczach innych. „Napiętnowanie zależy więc nie tyle od właściwości naznaczeń jako takich, ile od reakcji
innych na te właściwości” (Czykwin, 2008: 21). Bezpośrednie relacje osoby stygmatyzowanej z innymi ludźmi
„charakteryzuje takie manipulowanie stygmatem, aby jak najlepiej uniknąć lub choćby zminimalizować skutki
społecznego odium. Najpowszechniejszą techniką stosowaną przez osoby stygmatyzowane w celu uniknięcia
dyskredytujących skutków napiętnowania jest ukrywanie stygmatu” (Czykwin, 2008: 17).
Pojęciami pokrewnymi do stygmatu są określenia: dyskryminacja, wykluczenie, marginalizacja.
Dyskryminacja oznacza „nierówne traktowanie jednostek lub grup społecznych przez odmawianie im udziału
w przywilejach, prestiżu czy władzy, oparte jedynie na nieprzychylnym nastawieniu i uprzedzeniach ze względu
na pewne ich rzeczywiste lub domniemane (przeważnie) cechy, np. przynależność klasową, rasę, płeć,
wyznanie” (Olechnicki, Załęcki, 2000: 49–50). Określenia wykluczenie oraz marginalizacja odnoszą się do
społecznego funkcjonowania stygmatyzowanych, zepchniętych na margines życia społecznego (Sayce, 1999).
Stanowią konsekwencje pozytywnych i negatywnych naznaczeń, związanych z dyskryminacją i stygmatyzacją.
Za istotę „ekskluzji” (wykluczenia społecznego) uznaje się „stosunek pomiędzy społecznością uczestniczącą
a pozbawionymi uczestnictwa oraz fakt, że zawiera ono w sobie problem znalezienia się na marginesie życia
społecznego” (Marks-Bielska, 2003: 13).
7 https://www.youtube.com/watch?v=gQRB8q2QXNM.
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3. Podstawowe zasady
savoir-vivre’u wobec osób
z niepełnosprawnościami
Podstawowe zasady

SZ
POMYŚL, ZANIM POWIE

Szanuj osobę.
Zanim pomożesz – zapytaj.
Bądź taktowny, inicjując kontakt fizyczny.
Pomyśl, zanim powiesz.

ZANIM POMOŻESZ – ZAPY TAJ

Niczego nie zakładaj z góry.
Reaguj uprzejmie na prośby osób z niepełnosprawnościami.

Język
Osoba na pierwszym miejscu.
Osoba z niepełnosprawnością.

SZANUJ OSOBĘ
IE
REAGUJ UPRZEJM

BĄDŹ TAKTOWNY

Nie używaj słów, które stygmatyzują: „kaleka”, „upośledzony”,
„inwalida” ani eufemizmów: „sprawny inaczej”, „specjalnej troski”.
Możesz używać wyrażeń idiomatycznych, takich jak „do zobaczenia”,
„dobrze było cię widzieć” itd. np. w stosunku do osób niewidomych.

Niepełnosprawność ruchowa (fot. 1)

 O soby są ludźmi, a nie sprzętami.
 ózek to część przestrzeni osobistej osoby.
W
 E lementy wózka mogą się urwać, jeśli podniesiesz
go nieumiejętnie.

 Z achowuj kontakt wzrokowy.
 J eśli np. kasa jest za wysoko, wyjdź zza niej.
 P odjazdy wolne od przeszkód.
 O soby poruszające się o kulach lub lasce potrzebują ramion,
by zachować równowagę – nigdy za nie nie chwytaj.

Fot. 1. Utrudnienia dla osób
z niepełnosprawnością ruchową
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Dysfunkcje wzroku (fot. 2)

 Z anim nawiążesz kontakt fizyczny, uprzedź o tym
osobę niewidomą.

 R ęce pomagają utrzymać równowagę – nie chwytaj
za nie, zaproponuj swoje ramię i idź z osobą
niewidomą pół kroku przed nią.

 I dź po przeciwnej stronie niż pies asystent.
 M ożesz opisywać otoczenie – i wskazywać

przeszkody, np. schody w górę, na wprost dziura
w chodniku.

 S amo „uważaj!” nie wystarczy, potrzebne są
konkretne wskazówki.

 N ie dotykaj laski, nie przekładaj jej.
 J eśli musisz już iść, opisz osobie, gdzie się znajduje,
i nie zostawiaj jej na środku pomieszczenia.

Fot. 2. Trudności w orientacji
przestrzennej osób z dysfunkcją wzroku

Dysfunkcje słuchu (fot. 3)

 P olski język migowy to zupełnie inny język.
 O soby, których pierwszym językiem jest PJM,
mają trudność z czytaniem z ruchu warg.

 J eżeli obecny jest tłumacz – komunikuj się z osobą,
z którą rozmawiasz, nie z tłumaczem.

 Z anim zaczniesz mówić – upewnij się, że osoba
na ciebie patrzy.

 prostych interakcjach często wystarcza pisanie.
W
 J eśli nie rozumiesz, co osoba mówi – poinformuj ją

o tym.

 J eśli osoba nie rozumie, co mówisz, powiedz
to inaczej.

 N ie musisz krzyczeć.

Fot. 3. Znaki języka migowego
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Zaburzenia psychiczne (fot. 4)

 N ie jest łatwo rozpoznać zaburzenie psychiczne
u osoby, z którą mamy kontakt (np. u klienta).

 N ie przyjmuj postawy konfrontacyjnej

czy prowokacyjnej, która jeszcze bardziej
pobudzi klienta.

 O soby z zaburzeniami psychicznymi potrzebują
empatii i zrozumienia jak każdy z nas.

 przypadku zachowań agresywnych zawsze
W

dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo własne,
ale też innych osób w otoczeniu.

 Z achowaj spokój i opanowanie, bez okazywania
strachu. Atak agresji powinien spotkać się
z łagodnym i spokojnym tonem.

Fot. 4. Trudności natury psychicznej

Zaburzenia mowy (fot. 5)

 N ie przerywaj.
 N ie kończ zdań za osobę.
 J eśli nie zrozumiałeś, poproś o powtórzenie.
 D la sprawdzenia możesz powtórzyć informację –
osoba potwierdzi lub zaprzeczy.

Fot. 5. Zaburzenia mowy
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Zaburzenia wzrostu (fot. 6)

 N ie zachowuj się protekcjonalnie – to, że osoba jest
niska, nie znaczy, że jest dzieckiem.

 Z achowuj kontakt wzrokowy – możesz odsunąć się
na odpowiednią odległość, żeby osoba nie musiała
zadzierać głowy.

 N ie używaj potocznych określeń typu „karzeł”.

Fot. 6. Zaburzenia wzrostu

Ukryta niepełnosprawność (fot. 7)

 N ie każda niepełnosprawność jest widoczna.
 O soba może np. poprosić o zapisanie dla niej
informacji lub o kilkakrotne powtórzenie jej.

 N iektóre osoby potrzebują miejsc siedzących

ze względu na stan zdrowia (choroby nowotworowe,
choroby krążenia) lub przyjmowane leki.

 S zanuj potrzeby i prośby takiej osoby – choć tego
nie widać, jej niepełnosprawność również jest
prawdziwa.

Fot. 7. Ukryta niepełnosprawność
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Epilepsja (fot. 8)

 N apady padaczkowe mogą mieć przebieg

gwałtowny lub może się wydawać, że osoba jest
w transie.

 P odczas napadów częściowych złożonych osoba
może chodzić lub wykonywać różne czynności,
chociaż w rzeczywistości jest nieprzytomna.

 Z abezpiecz głowę – wezwij pomoc – czekaj,
aż atak minie.

 Z apewnij odosobnienie – osoba może po ataku

czuć się zdezorientowana i zawstydzona. Pozostaw
przestrzeń, by mogła dojść do siebie.

 N apady padaczkowe mogą wywoływać światła
stroboskopowe itp.

Fot. 8. Epilepsja

Zaburzenia poznawcze (fot. 9)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

 N ie używaj dziecięcego języka, nie traktuj
protekcjonalnie.

 U żywaj prostych jasnych sformułowań, konkretnych,
a nie abstrakcyjnych pojęć.

 Z adawaj pytania neutralne, niektóre osoby mogą
starać się mówić to, co chcesz usłyszeć.

 M ożesz zweryfikować odpowiedź, zadając pytanie
w inny sposób.

 B ądź cierpliwy – osoby mogą mieć problem
z szybkim podjęciem decyzji.

 sytuacji kryzysowej zachowaj spokój i udzielaj
W

pomocy tak jak każdej innej osobie.

 M ożesz zapytać, czy osoba ma swojego asystenta
lub czy przyjmuje lekarstwa.

Fot. 9. Zaburzenia poznawcze
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Zwierzęta asystujące (fot. 10)

 P ies przewodnik osoby niewidomej
lub niedowidzącej.

 P ies asystujący osobie niepełnosprawnej
ruchowo.

 P ies asystujący osobie niesłyszącej
lub chorującej na epilepsję.

 Z wierzęta pomagające osobom

z niepełnosprawnościami są wyszkolone
i dobrze się zachowują.

Fot. 10. Pies asystujący

Ewakuacja (fot. 11)
 yznaczone miejsce dla osób
W

z niepełnosprawnościami.

 O pracowane i przećwiczone procedury
ewakuacji.

 O soby z niepełnosprawnościami mogą

potrzebować pomocy nawet, jeśli znają teren,
na którym się znajdują.

 O soby z zaburzeniami poznawczymi mogą
mieć problem z zastosowaniem się
do wskazówek.

Fot. 11. Ewakuacja
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4. Podstawowe akty prawne
związane z tematem dostępności
i niepełnosprawności
Podstawowe pojęcia, takie jak dostępność i osoba ze szczególnymi potrzebami, zostały zdefiniowane
w art. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1696):
„Dostępność – dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną,
co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6,
będącą wynikiem uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego
usprawnienia”.
„Osoba ze szczególnymi potrzebami – osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub
wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe
działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć
w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami”.
Uniwersalne projektowanie stosowane jest zgodnie z tą ustawą w celu spełnienia minimalnych
wymagań, o których mowa w art. 6, dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami.
W art. 6 określono „minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami, które obejmują:
1) w zakresie dostępności architektonicznej:
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynków,
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych
w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych,
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób
wizualny i dotykowy lub głosowy,
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa
w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania
w inny sposób;
2) w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 848).
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3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3
pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza
przez strony internetowe i aplikacje,
b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących,
w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie,
których celem jest wspomaganie słyszenia,
c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności
– w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści
w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem
publicznym w formie określonej w tym wniosku”.
Zgodnie z: „Art. 11.1. Podmiot publiczny przekazuje co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku,
raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie,
i publikuje go na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej. Raport, o którym mowa
w ust. 1, zawiera:
1) informacje w zakresie spełniania przez dany podmiot, w ramach prowadzonej działalności,
minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6;
2) w każdym przypadku zapewnienia dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7 – analizę
uzasadniającą brak zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami;
3) raport, o którym mowa w ust. 1, jest przygotowywany na formularzu opracowanym przez
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i udostępnionym na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej tego ministra”.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. nr 123 poz. 776)8:
„Art. 20a. 1. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu:
1) do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych
na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania
podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych;
2) do parków narodowych i rezerwatów przyrody;
3) na plaże i kąpieliska9”.

8 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf (dostęp: 3.08.2020).
9	https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf (dostęp: 14.09.2020).
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Wykaz podstawowych dokumentów,
związanych z rozwojem turystyki dostępnej:

 K onwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1169)10.

 D okumenty Rady Europy – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 E uropejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: Odnowione zobowiązanie do budowania
11

Europy bez barier, KOM(2010) 636)12.

 U stawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. nr 123 poz. 776)13.

 U stawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1696)14.

 U stawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848)15.

 U stawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 414) .
 U stawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
16

(Dz.U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243)17.

 U stawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2361)18.

 U stawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych (Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz. 884)19.

 O bwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których
są świadczone usługi hotelarskie, załącznik nr 8 – Minimalne wymagania w zakresie dostosowania
obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych (Dz.U z 24 listopada 2017 r. poz. 2166)20.

 O bwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie21.

Inne:

 S tandardy dostępności budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając koncepcje
uniwersalnego projektowania – poradnik, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju22.

 S tandardy dostępności dla miasta Poznania, 2017 .
 U chwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób
23

Niepełnosprawnych24.

10 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001169 (dostęp: 3.08.2020).
11	http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=article&id=50&print=1 (dostęp: 3.08.2020).
12	https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/europejska_strategia_w_sprawie_niepelnosprawnosci_0.pdf
(dostęp: 3.08.2020).
13	https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf (dostęp: 3.08.2020).
14	https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696 (dostęp: 3.08.2020).
15	https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848 (dostęp: 3.08.2020).
16	https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 (dostęp: 3.08.2020).
17	http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112091243 (dostęp: 3.08.2020).
18	https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361 (dostęp: 3.08.2020).
19	http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971330884 (dostęp: 3.08.2020).
20	http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002166/O/D20172166.pdf (dostęp: 14.09.2020).
21	https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf (dostęp: 14.09.2020).
22	https://www.gov.pl/web/rozwoj/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami
(dostęp: 14.09.2020).
23	www.poznan.pl (dostęp: 14.09.2020).
24	http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19970500475/O/M19970475.pdf (dostęp: 14.09.2020).
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5. Koncepcja
turystyki dostępnej
Dostępność stanowi istotę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, do której przystąpiła UE
i 25 z jej państw członkowskich25. Jest to jeden z priorytetów Europejskiej strategii w sprawie
niepełnosprawności na lata 2010–202026. W kontekście tego dokumentu dostępność oznacza,
że osoby niepełnosprawne mogą korzystać, na równych prawach z innymi, z:

 ś rodowiska fizycznego,
 t ransportu,
 t echnologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
 p ozostałych obiektów i usług.
„Dostępność zapobiega powstawaniu przeszkód w korzystaniu z podstawowych produktów i usług
lub je usuwa. Umożliwia ona postrzeganie i zrozumienie tych produktów i usług oraz posługiwanie
się nimi przez osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne27, na takich
samych warunkach, jak to ma miejsce w przypadku innych osób”28. Dostępność ma znaczenie
nie tylko z punktu widzenia potrzeb OzN, jest ona istotna z perspektywy każdej osoby, która
ze względu na indywidualne uwarunkowania napotyka na utrudnienia w podróżowaniu. Zostało
to podkreślone w definicji dostępności, traktowanej jako „stopień, w jakim każda osoba może
w sposób swobodny i niezależny odwiedzać i użytkować budynki, inne urządzenia, jak również
obszary otwarte, bez potrzeby ich specjalnej aranżacji”29. Oznacza to, że odpowiednie
udogodnienia oraz umiejętności pracowników świadczących usługi powinny być zagwarantowane
w odwiedzanym miejscu jako oczywiste standardy w przestrzeni czy obiektach użyteczności
publicznej.

DEFINICJA DOSTĘPNOŚCI

25 Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD)(http://www.un.org/disabilities/
default.asp?id=150, dostęp: 20.07.2020).
26	Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020, COM (2010) 636 final, s. 7 (http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:pl:PDF, dostęp: 20.07.2020).
27	Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych do OzN zaliczają się osoby, które
mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może,
w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie
równości z innymi osobami.
28	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług, Bruksela,
dnia 2.12.2015 r., COM(2015) 615 final 2015/0278 (COD), s. 2 (https://eur-lex.europa.eu/resource.
html?uri=cellar:202aa1e4-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF, dostęp: 20.07.2020).
29 Improving information on accessible tourism for disabled people, 2004. s. 5 (https://publications.europa.eu/en/
publication-detail/-/publication/37988a99-87b7-426a-8a62-6f2227e74424/language-en, dostęp: 20.07.2020).
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Wzrost dostępności obiektów turystycznych wiąże się z koniecznością przełamywania wielu barier,
które mogą być spowodowane30:

 c echami środowiska przyrodniczego (np. spadki terenu, nieutwardzona, piaszczysta nawierzchnia
drogi, wystające korzenie drzew),

 o graniczeniami architektonicznymi (np. zbyt wąskie drzwi, schody),
 b rakiem podstawowego wyposażenia (np. pętli indukcyjnej, opisów w alfabecie Braille’a, planów
dotykowych),

 s posobem świadczenia usług oraz przekazywania informacji na ich temat.
Biorąc pod uwagę indywidualny charakter potrzeb turystów, a także specyfikę obiektów turystycznych
i ich zróżnicowanie, trudno spełnić standardy „uniwersalnej dostępności dla wszystkich”.
Natomiast możliwe jest zadbanie o rzetelną i aktualną informację na temat występujących w tych
obiektach udogodnień czy utrudnień, co ułatwi potencjalnym gościom planowanie i realizację
wyjazdu „szytego na miarę”.
Dostrzeganie zróżnicowanych potrzeb turystów, w tym także związanych z niepełnosprawnością,
prowadziło do działań promowanych pod wieloma hasłami, m.in.: „turystyka dla wszystkich”,
„turystyka bez barier” czy „turystyka dostępna”. Działania te podejmowane są na poziomie
administracji państwowej, organizacji, inicjatyw społecznych oraz w prywatnym sektorze usług
turystycznych. Współcześnie można zauważyć, że coraz większą popularność zyskuje określenie
„turystyka dostępna” (accessible tourism), również za sprawą wielu publikacji UNWTO31. Jest
to odzwierciedleniem coraz większej akceptacji społecznego modelu niepełnosprawności (Zajadacz,
Śniadek, 2014: 208–228 ), którego podstawowym założeniem jest przyjęcie, że niepełnosprawność
nie wynika z indywidualnych cech człowieka, a raczej jest efektem istnienia czynników ograniczających
w środowisku (w tym barier mentalnościowych), które potęgują dysfunkcje danej osoby i utrudniają
bądź uniemożliwiają jej udział w pełnym zakresie życia społecznego. Usunięcie barier stanowiących
ograniczenia dla OzN służy poprawie jakości życia i wyrównywaniu szans w życiu społecznym. Siła
społecznego modelu niepełnosprawności polega na założeniu, że to nie osoba niepełnosprawna
powinna dostosować się do środowiska, ale zmianie powinny ulec warunki społeczne, umożliwiając
włączanie się tej osoby w pełnię życia społecznego.
Za „turystykę dostępną” uznaje się „formę turystyki, która wymaga współpracy między
wieloma interesariuszami w celu umożliwienia osobom z różnymi wymaganiami – związanymi
z mobilnością, wzrokiem, słuchem i wymiarem poznawczym – samodzielnego, godnego
funkcjonowania. Taka współpraca polega na dostarczeniu uniwersalnie zaprojektowanych
produktów turystycznych i usług oraz zapewnieniu uniwersalnie zaprojektowanego dostępu
do przestrzeni” (Buhalis, Darcy red., 2011: 10, Buhalis i in. red., 2012)32. Realizacja koncepcji „turystyki
dostępnej” wymaga współpracy i zaangażowania wielu podmiotów w zakresie33:
1. p
 ogłębiania świadomości specjalistów z branży turystycznej na wszystkich szczeblach organizacji
i zarządzania turystyką poprzez szeroką edukację, specjalistyczne szkolenia w celu
wyeliminowania postaw stanowiących bariery dla rozwoju „turystyki dostępnej”, jak również
przekonania prywatnych przedsiębiorców o zaletach inwestowania w „turystykę dostępną”,
widocznych we wzroście konkurencyjności danej działalności poprzez podnoszenie jej jakości;
30	Op. cit. s. 7.
31	m.in. United Nations World Tourism Organization, 2015, Manual on Accessible Tourism for All – Public-Private
Partnerships and Good Practices (www.umwto.org, dostęp: 20.07.2020).
32	United Nations World Tourism Organization, 2013, Recommendations on Accessible Tourism, s. 4 (http://ethics.
unwto.org/publication/unwto-recommendations-accessible-tourism-all, dostęp: 20.07.2020).
33	United Nations World Tourism Organization, 2014, San Marino Declaration on Accessible Tourism, Republik of San
Marino (http://www.accessibletourism.org/resources/sanmarinodeclarationonaccessibletourismfinal1.pdf,
dostęp: 20.07.2020).
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2. zapewnienia powszechnego prawa do uczestnictwa w turystyce, pomimo globalnej niepewności
gospodarczej, poprzez międzynarodową współpracę;
3. p
 rzestrzegania zasad projektowania uniwersalnego przy tworzeniu nowej infrastruktury
turystycznej, produktów i usług oraz modernizacji istniejących;
4. rozwoju i stosowania inteligentnych technologii w celu zapewnienia obiektywnej informacji
na temat wszystkich usług (bez względu na stopień ich dostępności), tak aby umożliwić
podróżnym indywidualną ocenę zakresu dostępności, w zależności od osobistych potrzeb;
5. postrzegania turystyki w ujęciu systemowym, tj. gwarantowania jej uniwersalnej dostępności
w odniesieniu do wszystkich elementów turystycznego łańcucha wartości, w tym środowiska
przyrodniczego, systemu transportu, informacji turystycznej, elementów infrastruktury
turystycznej i towarzyszącej (paraturystycznej);
6. p
 romowania i upowszechniania dobrych praktyk przyczyniających się do powszechnej
dostępności podróży i turystyki;
7. wzmocnienia współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami działającymi w dziedzinie
powszechnej dostępności turystyki na szczeblu międzynarodowym i regionalnym, zaangażowania
się w partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) przedstawicieli branży turystycznej, podmiotów
pozarządowych i OzN. Tego typu współpraca z udziałem środowiska OzN powinna prowadzić
do rozwoju nowej, globalnej polityki w zakresie wypracowania zasad i ich implementacji
przyczyniającej się do wzrostu powszechnego dostępu do turystyki.
Koncepcja „turystyki dostępnej” kładzie nacisk na potrzebę projektowania uniwersalnego i uwzględnia
uwarunkowania aktywności turystycznej wielu grup (w tym OzN, osób starszych, odwiedzających
z dziećmi), które napotykają w podróżach turystycznych na ograniczenia natury strukturalnej (fizycznej)
i/lub funkcjonalnej (związanej z organizacją usług turystycznych). Istotną barierę może stanowić także
zła sytuacja ekonomiczna, która często prowadzi do rezygnacji z wyjazdów turystycznych.

30	Op. cit. s. 7.
31	m.in. United Nations World Tourism Organization, 2015, Manual on Accessible Tourism for All – Public-Private
Partnerships and Good Practices (www.umwto.org, dostęp: 20.07.2020).
32	United Nations World Tourism Organization, 2013, Recommendations on Accessible Tourism, s. 4 (http://ethics.
unwto.org/publication/unwto-recommendations-accessible-tourism-all, dostęp: 20.07.2020).
33	United Nations World Tourism Organization, 2014, San Marino Declaration on Accessible Tourism, Republik of San
Marino (http://www.accessibletourism.org/resources/sanmarinodeclarationonaccessibletourismfinal1.pdf,
dostęp: 20.07.2020).
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6. Projektowanie uniwersalne
Projektowanie uniwersalne zostało zdefiniowane w art. 2 Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych (KPON) i oznacza „projektowanie produktów, środowiska, programów i usług
w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby
adaptacji lub specjalistycznego projektowania. «Uniwersalne projektowanie» nie wyklucza pomocy
technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne”34. Zakłada
zatem, że każdy obiekt (zarówno fizyczny, jak i cyfrowy) czy usługa muszą od początku zostać
zaprojektowane i wykonane w sposób dostępny dla wszystkich bez potrzeby dodatkowych
adaptacji. Uniwersalne projektowanie obejmuje 8 zasad, które muszą być spełnione, by dany
produkt lub usługa zostały uznane za dostępne:
1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności.
2. Elastyczność w użytkowaniu.
3. Proste i intuicyjne użytkowanie.
4. Czytelna informacja.
5. Tolerancja na błędy.
6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku.
7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania.
8. Percepcja równości (czyli projekt winien minimalizować
możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminującą).
W przypadku obiektów funkcjonujących przed 2008 r., w których nie jest możliwe pełne
zastosowanie uniwersalnego projektowania, należy wdrożyć racjonalne usprawnienia. W myśl tego
samego artykułu KPON „racjonalne usprawnienie” oznacza konieczne i odpowiednie zmiany
i dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest
to potrzebne w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości
korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie
równości z innymi osobami35.

34	Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169) (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/
DocDetails.xsp?id=WDU20120001169&type=2, dostęp: 18.09.2020).
35	Op. cit.

24

7. Przegląd rekomendacji,
standardów dostępności
i dobrych praktyk
Wybrane rekomendacje przybliżają zalecenia na poziomie globalnym (rekomendowane przez
Światową Organizację Turystyki), europejskim (działania Europejskiej Sieci Turystyki Dostępnej),
krajowym oraz lokalnym, z wykorzystaniem przykładów dobrych praktyk głównie z Wielkopolski.

7.1. Rekomendacje Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO)
Światowa Organizacja Turystyki intensywnie wspiera rozwój „turystyki dostępnej” m.in. poprzez liczne
opracowania: Recommendations on Accesible Tourism (2013)36, Highlights of the 1st UNWTO Conference
on Accessible Tourism in Europe (2014)37 i San Marino Declarationon Accessible Tourism (2014)38,
podręcznik Manual on Accessible Tourism for All – Public-Private Partnerships and Good Practices (2015)39
i towarzyszące mu podręczniki tematyczne, w tym:

 M anual on Accessible Tourism for All: Principles, Tools and Best Practices – Module I:
Accessible Tourism – Definition and Context (2016)40,

 M anual on Accessible Tourism for All: Principles, Tools and Best Practices – Module V:
Best Practices in Accessible Tourism (2016)41.

Ponadto:
Recommendations on Accessible Information in Tourism (2016)42, Accessible Tourism for All:
An Opportunity within Our Reach (2016)43, World Tourism Day 2016 “Tourism for All – promoting universal
accessibility” Good Practices in the Accessible Tourism Supply Chain (2016)44.
UNWTO podkreśla, że dostępność musi być cechą całego turystycznego łańcucha wartości. Powiązania
między wszystkimi miejscami, usługami i działaniami należy dobrze zaplanować i przetestować.

36	United Nations World Tourism Organization, 2013, Recommendations on Accessible Tourism (http://ethics.unwto.
org/publication/unwto-recommendations-accessible-tourism-all, dostęp: 23.07.2020).
37	United Nations World Tourism Organization, 2014, Highlights of the 1st UNWTO Conference on Accessible Tourism
in Europe (http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/accessibilityunwtosanmarinoaccessible.pdf, dostęp:
23.07.2020).
38	United Nations World Tourism Organization, 2014, San Marino Declaration on Accessible Tourism, Republik of San
Marino (http://www.accessibletourism.org/resources/sanmarinodeclarationonaccessibletourismfinal1.pdf,
dostęp: 23.07.2020).
39	United Nations World Tourism Organization, 2015, Manual on Accessible Tourism for All – Public-Private Partnerships
and Good Practices (https://doi.org/10.18111/9789284416585, dostęp: 23.07.2020).
40	United Nations World Tourism Organization, 2016, Manual on Accessible Tourism for All: Principles, Tools and Best
Practices – Module I: Accessible Tourism – Definition and Context (http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/
moduleieng13022017.pdf, dostęp: 23.07.2020).
41	United Nations World Tourism Organization, 2016, Manual on Accessible Tourism for All: Principles, Tools and Best
Practices – Module V: Best Practices in Accessible Tourism (http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/
modulev13022017.pdf, dostęp: 23.07.2020).
42	United Nations World Tourism Organization, 2016, Recommendations on Accessible Information in Tourism (http://
cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/accesibilidad2016webennuevoaccesible.pdf, dostęp: 23.07.2020).
43	United Nations World Tourism Organization, 2016, Accessible Tourism for All: An Opportunity within Our Reach
(http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/turismoaccesiblewebenok.pdf, dostęp: 23.07.2020).
44	United Nations World Tourism Organization, 2016, World Tourism Day 2016 “Tourism for All – promoting universal
accessibility” Good Practices in the Accessible Tourism Supply Chain (https://www.e-unwto.org/doi/
pdf/10.18111/9789284418138, dostęp: 23.07.2020).
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Elementy turystycznego łańcucha wartości obejmują45:

 z arządzanie destynacjami turystycznymi,
 i nformację i promocję turystyczną,
 ś rodowisko, przestrzeń obiektów architektonicznych i miast,
 r odzaje transportu i stacji,
 z akwaterowanie i gastronomię,
 d ziałalność kulturalną (muzea, teatry, kina i inne),
 i nne działania i wydarzenia turystyczne.
Zarządzanie destynacjami turystycznymi46
Organy zajmujące się zarządzaniem i administracją w destynacjach turystycznych powinny realizować
strategię w zakresie dostępności turystyki, która określa zestaw zasad i powodów wyjaśniających,
dlaczego dostępność w turystyce jest niezbędna, aby poprzez to umożliwić ocenę usług i identyfikację
zmian, które mogą być potrzebne. Zasady rozwoju turystyki dostępnej w skali lokalnej, regionalnej lub
szerszej wymagają rzeczywistego spełnienia. Należy unikać promocji wobec tych atrakcji turystycznych
czy obiektów noclegowych, które są zlokalizowane na niedostępnym obszarze, bez możliwości
transportu lub połączenia z innymi, turystycznymi miejscami.

Informacja i promocja turystyczna47
1. Przewodniki, foldery, broszury turystyczne i inne materiały promocyjne wykorzystywane
w turystyce powinny zawierać wyraźne oznaczenia dostępnych usług i udogodnień, najlepiej przy
użyciu międzynarodowych symboli, które są łatwe do zrozumienia. W miarę możliwości informacje
dla turystów z niepełnosprawnościami powinny być zamieszczone w ogólnych informatorach
turystycznych.
2. Materiały promocyjne powinny określać, o ile to możliwe, sposób kontaktowania się
z przedsiębiorstwem za pośrednictwem dostępnych mediów (telefon, faks lub e-mail)
oraz czy informacje dostępne są w alternatywnych formatach.
3. O
 bszary przyjmujące turystów (destynacje turystyczne) powinny udostępniać listę wszystkich
udogodnień i usług wsparcia dla turystów z niepełnosprawnościami. Wykaz ten powinien
obejmować także miejsca naprawy i wymiany protez i sprzętu, kliniki weterynaryjne dla psówprzewodników oraz ośrodki specjalistycznej opieki medycznej.
4. Systemy rezerwacji powinny zawierać jasne informacje na temat poziomu dostępności urządzeń
i usług reklamowanych dla turystów z niepełnosprawnościami w celu ułatwienia procedury
rezerwacji.
5. Systemy rezerwacji powinny być dostępne pod względem formy przekazu informacji, aby każdy
turysta mógł użytkować je niezależnie. W tym celu strony internetowe i inne systemy rezerwacji
powinny być zaprojektowane tak, aby mogły być używane przez wszystkich, zgodnie
z wytycznymi dostępności (WCAG), opublikowanymi na stronie www.w3c.org.
6. P
 odmioty odpowiedzialne za przyjmowanie i rozpatrywanie skarg konsumentów powinny
rejestrować i rozwiązywać, za pomocą odpowiedniej procedury, wszystkie skargi dotyczące
uchybień w świadczeniu usług i działaniu urządzeń, których dostępność została przedstawiona
lub reklamowana.

45	United Nations World Tourism Organization, 2015, Manual on Accessible Tourism for All – Public-Private Partnerships
and Good Practices, s. 192.
46	Op. cit.
47	United Nations World Tourism Organization, 2015, Manual on Accessible Tourism for All – Public-Private Partnerships
and Good Practices, s. 192–193.
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Środowisko, przestrzeń obiektów architektonicznych i miast48
A. Miejsca parkingowe:
1. Powinny istnieć specjalne miejsca parkingowe z odpowiednią identyfikacją dla pojazdów osób
o ograniczonej sprawności ruchowej, możliwie jak najbliżej punktów wejścia do i wyjścia
z budynków lub atrakcji turystycznych. Tego typu miejsca parkingowe powinny być monitorowane,
aby nie były wykorzystywane przez osoby pełnosprawne.
2. Należy przewidzieć specjalne punkty załadunku i rozładunku samochodów dla podróżnych
z niepełnosprawnością, jak najbliżej budynków lub atrakcji turystycznych w celu ułatwienia
przybycia i odjazdu OzN. Punkty te powinny być monitorowane w celu upewnienia się,
że nie są zablokowane przez inne pojazdy lub przedmioty.
3. I ndywidualne miejsca parkingowe powinny być wystarczająco szerokie, aby pasażerowie
z niepełnosprawnościami mogli wygodnie manewrować między samochodami i wózkami
inwalidzkimi, i muszą być tak rozmieszczone, aby osoby korzystające z wózków inwalidzkich,
kul i protez nie były zobowiązane do poruszania się samochodami. Tam, gdzie istnieją drogi
dojazdowe do budynku lub miejsca, powinny być one bezpieczne dla wszystkich pieszych.
B. Komunikowanie się:
1. Korzystanie z języka migowego, alfabetu Braille’a i alternatywnych środków oraz sposobów
komunikowania się, jak również wszystkich innych sposobów, środków i form komunikowania
wybranych przez OzN powinno być akceptowane i łatwo dostępne. Telefony i inne publiczne
systemy łączności (Internet, faks) należy zaprojektować i udostępnić do użytku publicznego,
tak aby mogły być używane przez wszystkich bez względu na wzrost, problemy z poruszaniem się
lub problemy sensoryczne. W tym celu należy wziąć pod uwagę wysokość, przestrzeń podejścia,
wzmocnienie dźwięku, formy przekazywania informacji itp.
C. Oznakowanie:
1. Stoiska informacyjne, miejsca odprawy i sprzedaży biletów powinny być wyraźnie oznaczone
i posiadać dostępny obszar zarezerwowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
znajdujących się możliwie najbliżej wejścia.
2. Ogłoszenia powinny być zarówno w formie wizualnej (znaki na tablicach elektronicznych
lub dużych ekranach), jak i dźwiękowej (poprzedzone sygnałem dźwiękowym).
3. Dostępne usługi i udogodnienia powinny być wyraźnie oznaczone łatwo zrozumiałymi symbolami
o odpowiednim rozmiarze i kolorze, kontrastującym z tłem.
4. Informacje dla ogółu społeczeństwa powinny być dostarczane w odpowiednim czasie i bez
dodatkowych kosztów, w formatach i technologiach odpowiednich dla różnych rodzajów
niepełnosprawności.
5. Alarmy przeciwpożarowe powinny emitować zarówno sygnały wizualne, jak i akustyczne.
Oznaczenie wyjść awaryjnych musi być jasne i dobrze oświetlone; zaleca się, aby obiekty
wyposażone były w mapy wyraźnie pokazujące miejsca zbiórki i schronienia.
D. Ruch poziomy:
1. Należy podjąć środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości poruszania się
po obiekcie z maksymalnie największą niezależnością.
2. Główne korytarze i ciągi komunikacyjne powinny być wolne od barier fizycznych i wizualnych oraz
mieć szerokość pozwalającą na przejście dwóch wózków inwalidzkich obok siebie, tak aby nie były
zablokowane w normalnym obiegu, lub w inny sposób należy zapewnić punkty przejścia.
48	Op. cit., s. 193–195.
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E. Ruch pionowy:
1. Windy: wielokondygnacyjne konstrukcje powinny mieć odpowiednią liczbę wind wystarczająco
szerokich, aby osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego mogła łatwo wejść i poruszać się.
Powinny one być specjalnie zaprojektowane i wyposażone w sposób ułatwiający ich obsługę
przez osoby z niepełnosprawnością ruchową i osoby niewidome (tj. rozmieszczenie przycisków
sterujących, oznakowanie w alfabecie Braille’a, informacje zarówno w formie pisemnej, jak
i dźwiękowej). Powinny być też wyposażone w systemy alarmowe dostępne dla osób niesłyszących
i niedosłyszących.
2. Schody i rampy: gdy tylko jest to możliwe, budynki powinny mieć posadzki na tym samym
poziomie lub rampy (tam gdzie występuje zmiana poziomów podłogi). W razie potrzeby w obiekcie
powinny znajdować się rampy wejściowe, windy lub podnośniki platformowe.
F. Publiczne urządzenia do higieny:
W tym samym miejscu, w którym znajdują się toalety, należy również zainstalować dostępne stoiska
toaletowe i umywalki. W miejscach tych należy wziąć pod uwagę aspekty wymiarowe i niezbędne
pomoce techniczne do przeniesienia OzN między wózkiem inwalidzkim a toaletą. Należy ponadto
zwrócić uwagę na przestrzeń podejścia do toalety i zlewu, a także do kranów i mechanizmów
uruchamiających urządzenia. Należy zapewnić system umożliwiający osobom znajdującym się
w toaletach znalezienie (i stosowanie) znaków i przełączników oświetlenia awaryjnego.
O ile to możliwe, branża turystyczna powinna oferować odpowiednią infrastrukturę i usługi dla OzN.
Koszty wdrożenia środków związanych z fizyczną dostępnością powinny zostać uwzględnione
w budżecie na prace konserwacyjne lub prace naprawcze. Dodatkowe koszty wymagane
do zapewnienia dostępnych usług i udogodnień nie powinny powodować wzrostu stawek dla klientów
z niepełnosprawnościami.

Transport49
A. Środki transportu:
1. Pojazdy pasażerskie, w tym prywatne pojazdy do wynajęcia, autobusy i autokary, taksówki,
tramwaje, koleje linowe, pociągi, promy podmiejskie i statki wycieczkowe, powinny być
zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczny, wygodny i sprawiedliwy transport OzN
lub o ograniczonej sprawności ruchowej.
2. Informacje przekazywane pasażerom przed podróżą lub w jej trakcie powinny uwzględniać
potrzeby osób z niesprawnością sensoryczną i muszą być dostępne w formatach wizualnych
i akustycznych. Informacje dla pasażerów i procedury ewakuacji awaryjnej powinny być
dostarczane w alternatywnych formatach, w tym w języku migowym i na piśmie.
B. Dworce, terminale pasażerskie, oraz związane z nimi wyposażenie:
1. Pasażerowie z niepełnosprawnością powinni mieć łatwy dostęp do wszystkich usług
transportowych do i ze wszystkich terminali, stacji i innych powiązanych obiektów.
2. O ile to możliwe, terminale powinny być na tym samym poziomie lub wyposażone w rampy,
jeśli występuje zmiana w poziomie posadzek. W razie potrzeby powinny występować rampy
wejściowe, windy lub podnośniki platformowe.
3. Wszystkie podane informacje powinny uwzględniać potrzeby osób z zaburzeniami sensorycznymi.
W związku z tym informacje należy przekazywać w formie wizualnej i akustycznej. Oba typy należy
udostępniać publicznie w taki sposób, aby informacje mogły być postrzegane w najlepszych
możliwych warunkach, pod względem hałasu otoczenia i oświetlenia oraz kontrastu między
rysunkiem a tłem.
49	United Nations World Tourism Organization, 2015, Manual on Accessible Tourism for All – Public-Private Partnerships
and Good Practices, s. 195–196.
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4. Informacje powinny być dostępne w alternatywnych kanałach komunikacji (strony internetowe
lub aplikacje mobilne).
5. Przejścia dla pieszych powinny być wyposażone w sygnalizację świetlną z sygnałami dźwiękowymi
i wizualnymi, aby osoby z wadami wzroku lub słuchu mogły bezpiecznie je przekroczyć.
6. D
 ostęp do transportu powinien być tak prosty, jak to tylko możliwe, a pomoc powinna być
dostępna w razie potrzeby.
7. Osoby na wózkach inwalidzkich, które muszą korzystać ze specjalnych krzeseł (np. na pokładzie
samolotu) powinny mieć możliwość dotarcia do środka transportu, a wózki inwalidzkie powinny
być obsługiwane, przechowywane i przewożone w taki sposób, aby można je było bezzwłocznie
zwrócić nienaruszone po przybyciu do punktu docelowego lub tranzytowego.
C. Główne arterie komunikacyjne:
Na głównych arteriach, w szczególności autostradach, przystanki powinny być rozmieszczane
w regularnych odstępach. Powinny one być wyposażone w urządzenia i usługi, w tym toalety
i telefony alarmowe dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla OzN.

Gastronomia50
Należy zapewnić odpowiednią liczbę restauracji, kawiarni i barów w okolicy, z udogodnieniami,
które uwzględniają łatwość wejścia, wjazdu z zewnątrz, meble zaprojektowane z myślą o użytkownikach
wózków inwalidzkich, lady na różnych wysokościach, menu z tekstem łatwym do przeczytania,
w alfabecie Braille’a lub w alternatywnych formatach (strony internetowe lub aplikacje mobilne),
dostępne toalety itp. Menu powinno zawierać dodatkowe opcje dla osób z różnymi typami nietolerancji
pokarmowych (np.: diabetyków, osób z nietolerancją glutenu, laktozy itp.).
Obiekty te powinny być odpowiednio oznaczone.

Działalność kulturalna (muzea, teatry, kina i inne)51
A. Muzea i inne budynki turystyczne:
1. Właściciele lub administratorzy muzeów i innych budynków o znaczeniu historycznym,
kulturalnym i religijnym, które są otwarte dla zwiedzających, powinni rozwiązywać problemy
dostępu poziomego lub pionowego, zapewniając odpowiednio rampy lub windy.
Przy niemożliwym dostępie do obiektów historycznych należy zapewnić zwiedzenie wirtualne wnętrz.
2. Przekazane informacje powinny uwzględniać potrzeby osób niesłyszących i niewidomych.
Dlatego wszystkie informacje powinny być dostarczane zarówno w formie pisemnej, jak i audio.
3. Personel obsługi klienta musi przejść niezbędne szkolenie, aby przyjąć i obsługiwać osoby
niepełnosprawne. Pracownicy muszą również odbyć niezbędne szkolenia, aby komunikować się
z osobami niesłyszącymi.
4. W stosownych przypadkach, np. w większych obiektach, powinna istnieć usługa wypożyczania
wózków inwalidzkich lub innych urządzeń dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
B. Teatry i kina:
Oprócz powyższych cech odnoszących się do budynków wykorzystywanych przez turystów (punkty
sprzedaży biletów, z personelem lub zautomatyzowane, toalety, telefony, oznakowanie, windy, parking
itp.), obiekty teatru i kina powinny być wyposażone w specjalne siedzenia lub obszary zarezerwowane
dla użytkowników wózków inwalidzkich i specjalne słuchawki, a także pętle indukcyjne dla osób
niedosłyszących. Należy dołożyć starań, aby informacje audiowizualne zostały uzupełnione o opis
w formie audiodeskrypcji i napisy lub język migowy, w zależności od potrzeb.
50	Op. cit., s. 197.
51 Op. cit., s. 198–199.
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Tereny zielone i środowisko przyrodnicze52
Powinny istnieć dostępne trasy, łączące interesujące obszary, a także toalety i inne usługi oraz
udogodnienia. Długie trasy powinny być wyposażone w dostosowane fontanny i ławki, z odpowiednim
dostępem, aby umożliwić podejście osobom na wózkach inwalidzkich i tym, które korzystają z pomocy
osób poruszających się pieszo. Pokrywy spustowe i kratki wokół drzew powinny znajdować się na równi
z chodnikiem, powinny być także trwale przymocowane do podłoża.

Szkolenie personelu53
Personel w obiektach turystycznych odgrywa ważną rolę w zmniejszaniu potencjalnych niedociągnięć
w dostępie lub łagodzeniu nieprzewidzianych trudności, a szkolenie w zakresie świadomości
niepełnosprawności i obsługi klienta może zminimalizować bariery napotykane przez OzN.
1. Personel instytucji turystycznych i powiązanych usług powinien być przygotowany na poznanie,
zrozumienie i zaspokojenie potrzeb klientów z niepełnosprawnościami.
2. Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, personel powinien przejść
odpowiednie przeszkolenie w zakresie praw OzN, aby zapewnić lepszą pomoc i usługi
gwarantowane tymi prawami, monitorować i zapewniać niezbędne usługi oraz wyjaśniać
funkcjonowanie udogodnień przeznaczonych dla niepełnosprawnych klientów.
3. P
 ersonel powinien obejmować pracowników, którzy wiedzą, jak komunikować się z osobami
z niepełnosprawnością sensoryczną.
4. Personel powinien być przeszkolony w zakresie traktowania OzN w sposób uprzejmy, zapewniać
pełne informacje na temat dostępnych usług i udogodnień oraz ułatwiać korzystanie z trudno
dostępnych usług.
5. P
 ersonel powinien zapewniać OzN informacje na temat pomocy w zakresie mobilności, urządzeń
technicznych i technologii wspomagających, w tym nowych technologii i innych form pomocy,
usług wsparcia i udogodnień dostępnych w obiekcie.
6. N
 ależy zaoferować wsparcie asystenta, a także konkretne i odpowiednie informacje na temat
usług dostępnych w obiekcie i usług zewnętrznych, w tym przewodników, profesjonalnych
tłumaczy języka migowego, asystentów odczytujących informacje (osobom niewidomym,
niedowidzącym), w celu ułatwienia dostępu do budynków i innych obiektów użyteczności
publicznej.
7. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ośrodkach turystycznych i pojazdach, które
odpowiednio przyjmują i przewożą osoby niepełnosprawne, powinny zawsze mieć do wglądu listę
pokojów lub numerów przedziałów zajmowanych przez takie osoby jako środek ostrożności
w nagłych wypadkach.
8. Personel powinien być przeszkolony w zakresie ewakuacji OzN w nagłych wypadkach.

Dostępność informacji
1. Należy umieścić informacje o dostępności infrastruktury i usług w widocznych miejscach lub podać,
gdzie można znaleźć te informacje.
2. Dostarczając materiały promocyjne lub informacje o usługach lub procedurach, należy zapewnić
punkt kontaktowy, aby umożliwić odwiedzającemu uzyskanie dodatkowych informacji, w tym
spersonalizowanych wiadomości.
3. Należy upewnić się, że informacje są spójne we wszystkich mediach i kanałach komunikacji, w tym
informacje podawane online, a także osobiście przez personel, na miejscu, przez telefon lub e-mail.

52	Op. cit., s. 199.
53 Op. cit., s. 200.
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4. Wskazane jest szkolenie menedżerów do spraw informacji w zakresie określonych technik
sformułowanych w poniższych zaleceniach, a przy zakupie stron internetowych, technologii
informacyjno-komunikacyjnych i innych powiązanych usług wymagane jest, aby personel techniczny
posiadał niezbędną wiedzę w zakresie świadczenia dostępnych usług.
5. Należy upewnić się, że treść informacji jest aktualna, biorąc pod uwagę, że nieaktualna zawartość
podważy wiarygodność informacji i może obniżyć poczucie komfortu odwiedzających lub narazić
ich na niebezpieczeństwo.

Materiały drukowane54
Materiały drukowane w turystyce koncentrują się na promocji oraz informacji o walorach i usługach.
Nadal są bardzo powszechne, pomimo niezwykle szybkiego wzrostu wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w sektorze turystycznym, w ostatnim dziesięcioleciu. Poniższe
zalecenia zwiększają czytelność dokumentów, co korzystnie wpływa na zdolność klienta
do postrzegania i przyswajania treści, które są dla niego istotne.
A. Układ, zalecenia:
1. Przedstaw informacje w zorganizowanej strukturze, używając krótkich zdań lub jednego pomysłu
na zdanie.
2. Użyj prostego i klarownego języka. Unikaj technicznego języka lub skrótów, aby informacje były
łatwe do zrozumienia przez większą liczbę odbiorców, w tym osoby, które nie są native speakerami
tego języka.
3. U
 nikaj dzielenia słów.
4. Jeśli tekst jest umieszczony w kolumnach, należy zapewnić odpowiedni odstęp między
kolumnami.
5. T
 ekst należy wyrównać do lewego marginesu, nie ma potrzeby wyrównywania tekstu
także do prawej, utrudnia to czytanie osobom niedowidzącym.
6. P
 ozostaw wystarczająco dużo miejsca między wierszami, ponieważ trudno jest odczytać tekst
zapisany zbyt ciasno.
7. Używaj białej przestrzeni do oddzielania bloków informacji, aby informacje były wyraziste
i łatwe do odczytania.
B. Czcionki:
1. Używaj co najmniej 12-punktowej czcionki. Zalecany rozmiar to 14 punktów.
2. Stosuj czcionki bezszeryfowe – mają gładkie zakończenia, pozbawione są ozdób i dlatego
są łatwiejsze do odczytania niż czcionki szeryfowe, dekoracyjne lub pochylone.
3. U
 nikaj zapisywania tekstów wielkimi literami, czyta się je dłużej niż zapisane małymi literami.
C. Kontrast i kolory:
1. Tekst jest znacznie łatwiejszy do odczytania, gdy kontrast między tekstem a tłem jest
wystarczający. Najlepiej nadaje się czarny tekst na białym lub żółtym tle; jeśli używasz białego
tekstu, kolor tła powinien być wystarczająco ciemny, aby zapewnić dostateczny kontrast.
2. Kontrast jest najlepszy, gdy używa się bardzo ciemnych kolorów w połączeniu z bardzo jasnymi
kolorami.
3. G
 ładkie tło jest lepsze niż wzór. Umieszczanie tekstu na tle obrazu lub deseniu utrudnia czytanie.
4. Unikaj drukowania na błyszczących materiałach, które sprawiają, że tekst jest trudny
do odczytania.
54	United Nations World Tourism Organization, 2016, Recommendations on Accessible Information in Tourism, s. 9–11.
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D. Alternatywne formy:
1. Rozważ opracowanie materiałów drukowanych w alternatywnych formatach, takich jak: duży
wydruk (z wykorzystaniem czcionki o rozmiarach od 16 do 20 punktów lub większej), alfabet
Braille’a lub format audio.
2. Rozważ dostarczenie materiałów do „łatwego czytania”, które są odpowiednie dla osób
z trudnościami w uczeniu się (a także dla osób o ograniczonej znajomości języka)55.
3. Umieszczenie kodu QR lub kodu BIDI (kodów kreskowych szybkiej reakcji w celu zapewnienia
łatwego dostępu do informacji) na drukowanych materiałach umożliwia klientom dostęp
do informacji za pomocą popularnych urządzeń, takich jak smartfony lub tablety.
4. Organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje świadczące usługi turystyczne powinny być otwarte
na współpracę z osobami wnioskującymi o informacje w celu określenia ich potrzeb
i odpowiedniego formatu lub wsparcia w ramach możliwości ich percepcji.
5. Jeśli ogólne informacje dostarczane są bezpłatnie, „dostępne” formaty również powinny być
bezpłatne. Jeśli podmiot świadczący usługi obciąża odwiedzających kosztami informacji,
nie powinna pobierać dodatkowych opłat za „dostępną” wersję.

Dokumenty cyfrowe56
Dokumenty cyfrowe są wykorzystywane do przekazywania dużej ilości informacji w sektorze
turystycznym. Mają one zróżnicowany charakter: od dokumentu wysyłanego pocztą elektroniczną,
broszur lub biletów, po dokumenty do pobrania na stronach internetowych poświęconych turystyce.
Ważne jest, aby pobierana treść była użyteczna i przygotowana w przystępnej formie. Zalecenia:
1. Dostosuj style do tekstu, takie jak nagłówek i tytuły, aby utworzyć ustrukturyzowany dokument.
Dobra struktura informacji powinna być zgodna z logiczną kolejnością, taką jak dział 1, a następnie
nagłówek 2.
2. W przypadku wykorzystywania obrazów lub piktogramów należy uwzględnić ich treść w formacie
tekstowym. Ma to zasadnicze znaczenie dla dostępności, ponieważ tekst może być przekształcony
w dźwięk poprzez syntezator głosu w czytnikach ekranu.
3. U
 żyj wstępnie ustawionych formatów, takich jak wypunktowania, numeracja i tabele
do formatowania i struktury dokumentu. Ułatwia to nawigację po treści dokumentu.
4. Zalecane jest niestosowanie kolumn w tekście. Starsze czytniki ekranu odczytują tekst na stronie
od lewej do prawej, tak jakby był liniowy.
5. U
 żywaj racjonalnie ilustracji, aby dodawać informacje do tekstu. Muszą być one umieszczone
w sposób nieprzypadkowy, tak aby nie zakłócać spójności tekstu i nie utrudniać jego śledzenia.
Pomiędzy tekstem a ilustracją powinna również istnieć wolna przestrzeń.
6. W
 przypadku ilustracji różnego rodzaju, także diagramów lub wykresów, należy dołączyć pisemny
opis jako tekst alternatywny. Dzięki temu ilustracje są dostępne poprzez opis dla
nich wyświetlany. Jest to przydatne, gdy ilustracje są niedostępne, np. jeśli urządzenie nie jest
w stanie wyświetlić obrazu lub jeśli klient jest niewidomy lub niedowidzący. Tekst alternatywny57
powinien służyć temu samemu celowi i przekazywać to samo znaczenie, co ilustracja.

55	Narzędzia sprawdzające zrozumiałość tekstu to m.in.: www.logios.pl; http://www.jasnopis.pl/ (dostęp: 23.07.2020).
56	United Nations World Tourism Organization, 2016, op. cit., s. 11–13.
57	Pod pojęciem tekstu alternatywnego kryje się szeroka gama technik, dzięki którym wszelkie elementy
nietekstowe, umieszczone w tekście, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, wykresy, animacje itp. będą mogły
być przetworzone przez oprogramowanie użytkownika i dostarczyć kompletu informacji, jakie ze sobą niosą
poprzez czytnik ekranu. Można utworzyć tekst alternatywny dla kształtów, obrazów, wykresów, tabel, grafiki
SmartArt i innych obiektów w dokumencie pakietu Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint). W przypadku
korzystania z czytnika ekranu tekst alternatywny pojawia się po umieszczeniu wskaźnika myszy na obrazie.
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7. Zamiast używać „kliknij tutaj”, użyj np. nazwy dokumentu lub tematu strony, do której hiperłącze
jest linkowane.
8. Nie używaj samego koloru do przekazania znaczenia (np. podkreślenia tekstu, aby pokazać jego
znaczenie). Zamiast tego używaj tekstu opisowego lub symboli.
9. Wszystkie dokumenty do pobrania powinny zawierać podsumowanie w języku HTML, a także
szczegółowe informacje na temat formatu dokumentu i rozmiaru pliku.

Treści audiowizualne58
Treści audiowizualne mogą pojawiać się w różnych formach w informacjach sektora turystycznego,
jako np.: nagranie wideo atrakcji turystycznych, przewodnik audio lub wideo w muzeum
lub podświetlane tablice informacyjne w celu nadania komunikatów w pojazdach transportowych
lub terminalach pasażerskich. Zalecenia:
1. Dodaj napisy do multimediów, aby wszyscy klienci mogli je zrozumieć, niezależnie od poziomu
głośności odtwarzanego multimedium.
2. Jeśli napisy nie są dostępne, należy podać transkrypcje dla multimediów; transkrypcja może być
dostępna na tej samej stronie lub jako link do transkrypcji na innej stronie.
3. Z
 astanów się nad wyskakującym oknem (funkcja stron www, ang. pop-up) z wideo z tłumaczem
na język migowy lub zatrudnianiem tłumacza języka migowego podczas organizowanych imprez.
4. Dołącz wersje filmów z audiodeskrypcją, aby były dostępne dla niewidomych odbiorców.
5. Udostępniaj filmy wideo w określonym łączu, gdzie można je oglądać na innych wyświetlaczach.
Podaj link do wersji samodzielnej.
6. O
 feruj różne rozmiary plików cyfrowych do pobrania. Informacje na temat rozmiaru pliku powinny
znajdować się na stronie internetowej obiektu.
7. Jeśli znaczna część rynku docelowego nie posługuje się językiem filmu (jako pierwszym językiem
komunikowania się), w stosownych przypadkach należy podać treść w innych formach,
dostosowanych do odbioru gości.
8. Po przygotowaniu do użytku indywidualnego materiałów multimedialnych należy udostępnić
elementy sterujące, umożliwiające pominięcie, wstrzymanie lub zatrzymanie prezentacji.

Strony internetowe59
Internet i technologia sieciowa odgrywają niezwykle ważną rolę w turystyce, ponieważ zapewniają
dostęp do większej liczby produktów i usług turystycznych z różnych części świata, od wirtualnych biur
podróży lub witryn rezerwacyjnych do informacji o obiektach turystycznych. Przy opracowywaniu
dowolnej strony internetowej lub aplikacji internetowej (w tym tekstu, ilustracji, formularzy i dźwięków)
należy przestrzegać proponowanych poniżej 12 wytycznych, uporządkowanych według 4 zasad. Strony
internetowe powinny być:
Dostrzegalne – użyteczne niezależnie od tego, czy klient widzi, słyszy, czy dotyka:

 z apewnij alternatywne teksty dla treści nietekstowych,
 z apewnij napisy i inne możliwości wyboru dla multimediów,
 t wórz treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby, w tym przez technologie
wspomagające, bez utraty znaczenia informacji,

 u łatwiaj użytkownikom przeglądanie i odsłuchiwanie treści.

58	United Nations World Tourism Organization, 2016, op. cit., s. 13.
59	Op. cit., s. 14.
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Wykonalne – użyteczne formularze, sterowanie i nawigacja:

 u dostępnij całą funkcjonalność za pomocą klawiatury,
 d aj użytkownikom wystarczająco dużo czasu na czytanie i korzystanie z treści,
 n ie używaj zawartości, która może wywołać atak padaczki,
 p omóż użytkownikom nawigować i znajdować treści.
Zrozumiałe – treść i interfejsy są jasne i łatwe do zrozumienia:

 u czyń tekst zrozumiałym,
 u dostępniaj treść i działaj w przewidywalny sposób,
 p omóż użytkownikom w unikaniu i poprawianiu błędów.
Wytrzymałe – zawartość może być używana przez szeroką gamę urządzeń:
 aksymalizuj zgodność z bieżącymi i przyszłymi narzędziami użytkownika.
m

Aplikacje60
Aplikacje turystyczne z założenia przeznaczone są dla użytkowników urządzeń mobilnych. Stopniowo
zyskują one na popularności dzięki stronom internetowym wykorzystywanym w szczególności w celu
dostarczania różnych usług mobilnych lub informacji o transporcie czy miejscach docelowych. Firmy
i organizacje bardzo szybko dystrybuują własne aplikacje, aby oferować lub reklamować konsumentom
swoje usługi. Niektóre aplikacje udostępniają systemy orientacji, które pomagają turystom
w poruszaniu się po budynku lub mieście. Aplikacje te są bardzo popularne w dostarczaniu informacji
m.in. o treściach takich jak eksponaty w muzeach i galeriach sztuki. Nie ma szczególnych przepisów
krajowych ani międzynarodowych dotyczących projektowania dostępnych aplikacji.

Terminale samoobsługowe i urządzenia mobilne/inteligentne61
Istnieje szeroki wachlarz informacji turystycznych, które są oferowane turystom za pośrednictwem
publicznych terminali dostępu. Obejmują one kioski informacyjne, sprzedaż biletów, wyświetlacze
informacyjne (np. informacje o lotach) i systemy płatności kartą kredytową w punktach sprzedaży itp.
Terminale te umożliwiają odwiedzającym wykonywanie pewnych czynności, takich jak kupowanie
biletów lub sprawdzanie informacji w sposób autonomiczny 24 godziny na dobę. Oprócz wytycznych
dotyczących oprogramowania lub innych technologii internetowych, twórcy terminali muszą rozważyć
zalecenia odnoszące się do danego projektu i rozmieszczenia urządzeń, aby umożliwić każdemu
wygodne podejście i interakcje. Szczegółowe wytyczne:
1. Terminale muszą być tak zaprojektowane, aby ich części i wyświetlacze mogły być obsługiwane
przez osoby na różnych wysokościach. Muszą zawierać wolną przestrzeń przed terminalem i pod
nim, aby umożliwić użytkowanie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.
2. Ekrany należy umieszczać tak, aby uniknąć odbić, odblasków słonecznych, sztucznego oświetlenia
lub oświetlenia ulicznego. Powinny również emitować własne światło o odpowiednim natężeniu,
które nie błyska ani nie miga.
3. E
 lementy sterujące, takie jak klawiatury i systemy wprowadzania kart, muszą być zaprojektowane
w taki sposób, aby miały odpowiednią wielkość i mogły być obsługiwane bez użycia siły. Klawisze
funkcyjne muszą również mieć oznaczenia dla osób niewidomych i odznaczać się poprzez dobry
kontrast.
4. Gdy urządzenie posiada ekran dotykowy, powinno też zawierać przewodnik głosowy wskazujący
sposób lub zapewniający alternatywny system wprowadzania danych.
5. T
 erminale IT muszą mieć możliwość wizualnego i dźwiękowego sygnalizowania procedur.
Jeśli istnieje system komunikatów dźwiękowych, powinna mu towarzyszyć pętla indukcyjna.
60	Op. cit., s. 16.
61	Op. cit., s. 16–17.
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Oznakowanie62
Ilekroć turysta porusza się w nieznanym środowisku, oznakowanie jest narzędziem, które pozwala mu
orientować się bez pomocy innych osób. Dlatego ważne jest zaprojektowanie oznakowania zgodnie
z wymaganiami dotyczącymi dostępu, np. w postaci map, katalogów, tras dotykowych na chodnikach,
ekranów informacyjnych i oznakowań zewnętrznych. Zalecenia:
1. używaj matowych i wytrzymałych materiałów,
2. upewnij się, że znak jest dobrze oświetlony,
3. u
 żywaj jednolitego projektu oznakowania w tych samych środowiskach, aby ułatwić
ich postrzeganie przez użytkowników,
4. rozważ wielkość i wysokość oznakowania w zależności od odległości, z której będzie odczytywane,
5. u
 pewnij się, że informacje są dostarczane z wystarczającym kontrastem i odpowiednim tłem,
6. u
 żyj standardowych piktogramów, aby znaki były zrozumiałe dla dużej liczby turystów,
7. dołącz wyraźne elementy graficzne, aby wyjaśnić ważne informacje,
8. zawsze, gdy oznakowanie jest umieszczone w dostępnym obszarze, upewnij się, że nie ma żadnych
przeszkód, aby do niego dotrzeć,
9. rozważ włączenie alternatywnych formatów (np. wypukłe litery i alfabet Braille’a) w celu
ułatwienia nawigacji lub zapewnienia alternatywnych systemów orientacji, takich jak
geolokalizacja i inteligentne systemy nawigacyjne.

7.2. Działania Europejskie Sieci Turystyki Dostępnej (ENAT)
Europejska Sieć Turystyki Dostępnej (the European Network for Accessible Tourism – ENAT)
to stowarzyszenie non profit, które skupia organizacje i instytucje związane zarówno z badaniami,
promocją, jak i działalnością praktyczną w zakresie „turystyki dostępnej”. Wykorzystując wiedzę
i doświadczenie partnerów w sieci współpracy, członkowie ENAT pracują nad poprawą dostępności
informacji turystycznej, transportu, infrastruktury, projektowaniem usług dla odwiedzających, którzy
mają różne potrzeby w zakresie udogodnień. Współpraca ta przyczynia się do tworzenia modeli
doskonalenia „turystyki dostępnej”, użytecznych dla całej branży turystycznej.

Kodeks dobrego postępowania ENAT zakłada:63
1. Uznanie równych praw: uznajemy, że wszyscy ludzie mają prawo do korzystania z turystyki,
niezależnie od ich pochodzenia i umiejętności i pracujemy nad promowaniem tego prawa
w naszych działaniach.
2. Indywidualne traktowanie: z zadowoleniem przyjmujemy wszystkich klientów i sprawiamy,
że naszym priorytetem jest spełnianie ich indywidualnych potrzeb.
3. U
 suwanie barier uniemożliwiających dostęp i zapobieganie ich powstawaniu: zobowiązujemy się
do planowania i wprowadzania ulepszeń do naszej infrastruktury, produktów, usług i informacji,
stosując podejście „projektowanie dla wszystkich”, w celu usunięcia lub zminimalizowania barier
dostępu i przyczynienia się do zrównoważonego rozwoju.
4. Ulepszanie naszej wiedzy, kompetencji i umiejętności: stosujemy uznane „dobre praktyki”
i wskazówki dotyczące dostępności turystycznej zalecane przez ENAT oraz zobowiązujemy się
do ciągłego szkolenia personelu, które uwzględnia poszanowanie ludzkiej różnorodności
i świadomości niepełnosprawności, zapewniając, że wszyscy klienci są mile widziani i traktowani
w odpowiedni sposób.
5. Monitorowanie: organizacja monitoruje usługi oferowane klientom i poprawia dostępność
w miarę możliwości w ramach posiadanych środków finansowych.
62	Op. cit., s. 18.
63	http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enat-code-of-good-conduct (dostęp: 31.07.2020).
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6. N
 asi dostawcy: w miarę możliwości organizacja współpracuje z dostawcami, którzy również
przestrzegają zasad zawartych w Kodeksie dobrego postępowania ENAT.
7. Postępowanie z reklamacjami: nasza organizacja wypracowała procedurę reklamacji dostępną
dla klientów, aby mogli oni zgłaszać ewentualne niezadowolenie z naszych reklam, informacji,
urządzeń lub usług. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane szybko i w pełni.
8. Odpowiedzialne zarządzanie: uznajemy dobry dostęp dla wszystkich odwiedzających w ramach
naszej szerokiej odpowiedzialności społecznej. W naszym zespole jest specjalista do spraw
zasobów, który jest odpowiedzialny za kwestie związane z dostępnością i z którym mogą się
kontaktować pracownicy i klienci.
ENAT wspiera wiele międzynarodowych inicjatyw, zachęcając podmioty świadczące usługi turystyczne do
włączania się w tworzenie udogodnień. Jednym z tego typu projektów jest Pantou (z j. greckiego wszędzie,
gdziekolwiek)64, będący serwisem internetowym, który został stworzony w celu zagwarantowania
rzetelnego i wszechstronnego międzynarodowego przewodnika turystycznego po wszystkich dostępnych
obiektach i usługach turystycznych. Serwis zawiera katalog dostawców usług turystycznych dostępnych
dla turystów, obejmujący cały turystyczny łańcuch wartości.
Dane w serwisie mogą zamieszczać firmy turystyczne i dostawcy usług turystycznych z każdego kraju
i regionu. Dołączając do katalogu Pantou, przedstawiciele branży turystycznej mogą ułatwić wszystkim
odwiedzającym, którzy potrzebują określonych udogodnień, znalezienie odpowiednich usług turystycznych,
gdziekolwiek chcą podróżować, poprzez aktualną i szczegółową informację. Katalog Pantou:
1. ułatwia turystom, którzy mają jakiekolwiek potrzeby w zakresie dostępności, znalezienie tego,
czego szukają, planując wizytę;
2. promuje dostawców dostępnych usług turystycznych, pokazując miejsca, w które można wyjechać
oraz jakie aktywności można w nich podejmować – bezpiecznie i komfortowo;
3. u
 możliwia dostawcom produktów i usług w miejscach docelowych znalezienie nowych partnerów,
rozwój sieci współpracy w zakresie tworzenia dostępnych ofert, z korzyścią dla odwiedzających,
lokalnych firm i społeczności.
Dostawcy wymienieni w Pantou zapewniają szeroki zakres usług turystycznych, w tym zakwaterowanie,
transport, wycieczki, miejsca i atrakcje, wynajem sprzętu i sprzedaż, pomoc osobistą. W swojej ofercie
uwzględniają potrzeby OzN, osób z długotrwałą chorobą, czasowymi kontuzjami czy innymi
wymaganiami w zakresie niezbędnych udogodnień. Aby znaleźć się na liście Pantou, dostawcy usług
turystycznych muszą wskazać rodzaj oferowanej usługi i grupy docelowe, które mogą być przez nich
obsługiwane.

7.3. Przykłady dobrych praktyk z zakresu dostępności
obiektów turystycznych
Opisane przykłady odnoszą się do kompleksowego dostosowania zarówno obiektów architektonicznych,
jak i przestrzeni otwartych typu parki, miejsca rekreacyjno-edukacyjne. Przydatną wskazówką
w zakresie opisu dostępności atrakcji na szlaku turystycznym może być studium przypadku Szlaku
Piastowskiego65.

7.3.1. Kompleksowe dostosowanie obiektu – Brama Poznania ICHOT w Poznaniu
Brama Poznania jest nowoczesnym obiektem kompleksowo dostosowanym do potrzeb odwiedzających
z różnymi rodzajami niepełnosprawności, jak również osób starszych czy odwiedzających z dziećmi.
Na stronie internetowej pod hasłem „zaplanuj wizytę” przedstawiono szczegółowo informacje na temat
zagwarantowanych udogodnień66. Poniżej przybliżono przykład ich opisu, z uwzględnieniem potrzeb
OzN oraz innych grup odwiedzających.
64	https://pantou.org/ (dostęp: 20.07.2020).
65	Szczegóły na stronie: https://szlakpiastowski.pl/dostepnosc (dostęp: 18.09.2020).
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 U dogodnienia
Zaraz obok kas znajduje się bezpłatna szatnia i Punkt Odbioru Audioprzewodników. Audioprzewodnik
wydawany jest dla każdego, kto zakupił bilet na ekspozycję. Do wyboru są dwie ścieżki: indywidualna
(dla osób dorosłych) oraz rodzinna. Placówka dysponuje audioprzewodnikiem w kilku wersjach
językowych: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, czeskim, ukraińskim
i hiszpańskim. Rodzice odwiedzający Bramę Poznania z małymi dziećmi mogą bezpłatnie wypożyczyć
nosidło ergonomiczne (rozmiar Baby i Toddler). W toalecie znajduje się przewijak, są także podesty dla
dzieci. Na każdej sali znajdują się pufy, które pozwolą na chwilę odpoczynku. Dodatkowo każda sala
wyposażona jest w przenośne krzesełka, które można zabrać ze sobą na czas zwiedzania. W holu
głównym można wypożyczyć wózek dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze znajduje się
również toaleta przystosowana do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu.

 P rzestrzeń wystawowa
• O soby z niepełnosprawnością ruchową

Ekspozycja Bramy Poznania znajduje się na dwóch piętrach (po dwie sale na każdym piętrze). Do sal
można dostać się, wchodząc schodami lub wjeżdżając windą. Ważne: aby skorzystać z windy, należy
poprosić o to pracownika Biura Obsługi Klienta jeszcze przed przejściem przez kołowrotki-bramki
biletowe. Pierwsze schody prowadzą z holu głównego do sali o nazwie GRÓD (13 schodów – półpiętro
– 13 schodów). Kolejna sala – WODA – znajduje się na tym samym poziomie i można przejść do niej
szklaną kładką. Trzecia sala – ZŁOTO – i czwarta sala – WITRAŻ – znajdują się już na drugim piętrze.
Na drugie piętro ekspozycyjne prowadzą schody (11 schodów – półpiętro – 11 schodów). Można
dostać się tam windą, która znajduje się w sali GRÓD. Między salą ZŁOTO i salą WITRAŻ jest taras
widokowy. Prowadzą do niego schody (14 schodów – półpiętro – 13 schodów – półpiętro –
13 schodów). Nie ma możliwości wjazdu windą na taras widokowy. Ekspozycja została
skonstruowana tak, aby ułatwić dostęp do większości nośników: są one ruchome i można
dostosować ich wysokość do wzrostu zwiedzającego. W warsztatach, konferencjach oraz wykładach
odbywających się w sali wielofunkcyjnej mogą brać udział również osoby o różnych potrzebach.
Architektura tej sali pozwala komfortowo poruszać się osobom na wózkach.
Na zewnątrz budynku Bramy Poznania znajduje się amfiteatr nad brzegiem rzeki Cybiny. W tym
miejscu odbywają się różne imprezy, tutaj też można wypocząć, podziwiając piękne widoki oraz zjeść
kanapkę w przerwie przed kolejną wyprawą. Do amfiteatru prowadzą schody (10 schodów –
półpiętro – 10 schodów – półpiętro – 14 schodów) po południowej stronie budynku. Dodatkowo
placówka dysponuje platformą dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Aby uruchomić platformę,
należy skontaktować się z pracownikami Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu 61 647 76 34
(informacja Bramy Poznania).

• O soby niesłyszące i niedosłyszące

Dla osób z dysfunkcją słuchu istnieje możliwość podpięcia pętli indukcyjnych, które wzmocnią
dźwięk aparatu słuchowego. Filmy wyświetlane na naszej ekspozycji tłumaczone są na polski język
migowy (tłumacz języka migowego jest widoczny na tle filmu).

• O soby niewidome i niedowidzące

Biorąc pod uwagę trudne do wykrycia za pomocą laski miejsca na ekspozycji, zachęcamy, aby osoby
z dysfunkcją wzroku odwiedzały Bramę z osobą towarzyszącą. W Punkcie Informacji osoby
niewidome i słabowidzące mogą wypożyczyć tyflografiki prezentujące przestrzeń Bramy Poznania
(parter, sale ekspozycyjne, śluzę katedralną), przestrzeń Ostrowa Tumskiego z wyznaczoną
sensoryczną ścieżką zwiedzania oraz fasadę katedry poznańskiej. Pracownik Biura Obsługi Klienta
wskaże miejsce, w którym można zapoznać się z tyflografikami i przeprowadzi krótki opis
audiodeskrypcyjny planów. Cyklicznie organizowane jest oprowadzanie dla osób z dysfunkcją
wzroku powyżej 15. roku życia pod tytułem Wszystko jasne!.
66	https://bramapoznania.pl/udogodnienia (dostęp: 18.09.2020).
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• O dwiedzający z dziećmi

Audioprzewodnik wyposażony jest w ścieżkę zwiedzania dostosowaną do potrzeb dzieci. Aranżacja
ekspozycji obejmuje wiele miejsc adresowanych do dzieci w różnym wieku, zachęca do aktywnego
poznawania prezentowanej historii (liczne gry, zagadki, zabawy). Przestrzeń wystawowa jest
wyposażona w eksponaty, które mają odpowiednią wysokość i wielkość oraz tablice informujące
o sposobie skorzystania z danej atrakcji. Rodzinom z dziećmi oferowane są zajęcia edukacyjne oraz
rodzinne oprowadzania. Została również przygotowana bogata oferta dla szkół i przedszkoli.
Wśród propozycji Bramy Poznania znajdują się też zajęcia dla grup dzieci i młodzieży o szczególnych
potrzebach edukacyjnych (z klas integracyjnych, z niepełnosprawnością słuchową, wzrokową oraz
z niepełnosprawnością intelektualną). Z ofertą można zapoznać się na stronie internetowej placówki.
Grupy te mogą korzystać również z tematycznego zwiedzania ekspozycji w towarzystwie
przewodnika. Można zakupić różne pamiątki: książki, gry, przewodniki, gadżety. Dla rodziców
i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami przygotowano przewodnik opisujący warunki
i udogodnienia w naszym obiekcie.

• O soby starsze

Obiekt jest przystosowany do odwiedzania przez osoby starsze, dostępne są liczne miejsca
do odpoczynku. Można też wypożyczyć przenośne krzesełka. Część wydarzeń powstaje specjalnie
z myślą o seniorkach i seniorach. Możliwe jest oprowadzanie tematyczne, zajęcia edukacyjne
i wycieczki po wyspie katedralnej.

7.3.2. W
 łączanie osób z niepełnosprawnościami w życie kulturalne na przykładzie
działań prowadzonych w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dział Edukacji Muzealnej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (fot. 12), od lat działając w oparciu
o hasło Muzeum jest dla wszystkich (ryc. 7), przygotował specjalną ofertę, której programy skierowane
zostały do osób z dysfunkcjami i seniorów. Działania te były odpowiedzią na niezaspokajane dotychczas
potrzeby tych grup odbiorczych. Programy miały charakter integracyjny, u ich podstawy leżało
przekonanie, że zbiory muzealne powinny być dostępne dla każdego. Głównym celem była poprawa
dostępności, propagowanie nowych programów poprzez działania informacyjne na ten temat,
a w konsekwencji zwiększenie liczby odbiorców wymienionych grup. Poza tym twórcom zależało
na zapoznaniu uczestników z historią pierwszych Piastów oraz kulturą wielkopolskiej wsi. Autorzy
w swych działaniach starali się również uzmysłowić odbiorcom, że przez aktywne uczestnictwo mogą
zarówno nabyć, jak i uzupełnić wiedzę historyczną, etnograficzną czy artystyczną. Pośrednim, choć
nie mniej ważnym celem, było obcowanie ze sztuką i rozwój własnych zainteresowań uczestników.

Fot. 12. Ostrów Lednicki
– Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy
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Dwutorowość działań – programy skierowane były do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
z naciskiem na aspekt uczestnictwa w kulturze, a szczególnie zwiedzanie muzeów.
W ramach całego przedsięwzięcia przygotowano programy edukacyjne dla osób z różnego typu
niepełnosprawnościami:

 Z obaczyć niewidzialne – program dla osób z dysfunkcją wzroku,
 U słyszeć ciszę – program dla osób z dysfunkcją słuchu,
 P okonać niemożliwe – program dla osób z dysfunkcją ruchu,
 U zyskać akceptację – program dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 ( Nie)sprawni w kulturze – program skierowany do osób pełnosprawnych. W swych założeniach
poprzez interaktywne działania pozwalał przybliżyć uczestnikom świat ludzi z dysfunkcjami.

Realizacja programów rozpoczęła się w 2017 r. i trwa do dziś.
Zobaczyć niewidzialne – zajęcia dla osób
z dysfunkcją wzroku (ryc. 7)
Osoby z dysfunkcją wzroku w czasie każdej z lekcji
odbywających się na Ostrowie Lednickim zostają
wprowadzone do kaplicy przypałacowej, gdzie mają
możliwość palpacyjnie poznać pozostałości po
zabudowie datowanej na drugą połowę X w. Co ważne,
aktywność ta jest ograniczona, dochodzi do niej tylko
w czasie zajęć, a więc z udziałem całej grupy
uczestników i zawsze w obecności edukatora. Poza
tym, aby ułatwić uczestnikom orientację w terenie,
uczestnicy otrzymują tyflografiki, a w czasie
niektórych działań wiele kopii zabytków bądź
muzealiów – jak ma to miejsce w Wielkopolskim Parku
Etnograficznym.

Ryc. 7. Plakat informacyjny programu
Zobaczyć niewidzialne. Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy

Pokonać niemożliwe – zajęcia dla osób
z dysfunkcją ruchu (ryc. 8)
Z myślą o osobach mających dysfunkcję ruchu,
korzystających z programu Pokonać niemożliwe,
zakupiono pomoce, takie jak: lasko-siedziska, laski
i kule, które ułatwiają pokonywanie długich odcinków
drogi nie tylko osobom mającym jakieś
niepełnosprawności, ale i osobom starszym czy
(chwilowo) kontuzjowanym. Na wyposażeniu muzeum
jest również wózek ortopedyczny, który został
zakupiony na potrzeby tego programu, ale i po to,
aby mogli posłużyć się nim edukatorzy przy
sprawdzaniu terenu i przestrzeni, co było bardzo
istotne w czasie przygotowywania programów właśnie
dla osób z dysfunkcją ruchu w Wielkopolskim Parku
Etnograficznym. Na potrzeby zajęć prowadzonych
w tej przestrzeni zakupiono również podjazdy
i podkłady progowe, aby tym wszystkim, którzy
poruszają się na wózku, umożliwić dostanie się
do wnętrza chat.

Ryc. 8. Plakat informacyjny programu
Pokonać niemożliwe. Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy
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Usłyszeć ciszę – zajęcia dla osób
z dysfunkcją słuchu (ryc. 9)
Na potrzeby odbiorców korzystających
z programu Usłyszeć ciszę, a więc programu
przeznaczonego dla osób z dysfunkcjami słuchu,
podjęto współpracę z tłumaczem polskiego języka
migowego. Dodatkowo, mając świadomość,
że osoby z niepełnoprawnością słuchu odbierają
świat wzrokiem, przygotowano specjalne
atrakcyjne grafiki, kopie, plakaty itd.
Ryc. 9. Plakat informacyjny programu
Usłyszeć ciszę. Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy

Uzyskać akceptację – zajęcia dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie (ryc. 10)
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
stanowią jedną z najbardziej wykluczonych
społecznie grup. Często postrzegane są jako
osoby o niższej świadomości społecznej,
zaradności osobistej, zależne od innych,
pozbawione potencjału i ambicji. Realizacja
projektu umożliwiła wypracowanie, prowadzenie
i rozszerzenie usług, zwiększających udziału osób
z niepełnosprawnością intelektualną w życiu
społecznym, wpływając również na poprawę ich
jakości życia.

Ryc. 10. Plakat informacyjny programu
Uzyskać akceptację. Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy

(Nie)sprawni w kulturze (ryc. 11)
Niezwykłość projektu (Nie)sprawni w kulturze
polegała na prezentowaniu, poprzez zmysły,
trudności, z jakimi borykają się osoby z różnego
typu dysfunkcjami w życiu codziennym. Motywem
przewodnim warsztatów oraz spotkań, które
odbywają się w ramach projektu, są zmysły:
wzroku, słuchu, dotyku i powonienia. Całość tych
działań skupiała się przede wszystkim na
pobudzeniu do refleksji nad życiem osób
z niepełnosprawnościami, do wzbudzenia
w uczestnikach empatii, co w konsekwencji ma
prowadzić do otwarcia się na potrzeby i problemy
wielu osób żyjących wśród nas.

Ryc. 11. Plakat informacyjny programu
(Nie)sprawni w kulturze. Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy
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Przez progi kultury ludowej – 8 sierpnia 2019 r.
(ryc. 12)
Impreza została przygotowana w odpowiedzi
na niezaspokojone dotychczas potrzeby osób
z niepełnosprawnościami, zwłaszcza narządu
wzroku i ruchu. Głównym celem było zapoznanie
uczestników z historią Wielkopolskiego Parku
Etnograficznego w Dziekanowicach. Starano się
uzmysłowić odbiorcom, że przez aktywne
uczestnictwo mogą nabyć i uzupełnić wiedzę
historyczną. Skansen na co dzień jest trudno
dostępny dla osób z różnego rodzaju
dysfunkcjami. Dlatego podczas imprezy przy
części obiektów pojawiły się specjalne podjazdy
i podkłady progowe (zakupione ze środków
Fundacji BGK). Dzięki nim osoby poruszające się
na wózkach czy o kulach miały łatwiejszy dostęp
do wnętrza chałup. Odbyły się również specjalne
oprowadzania z przewodnikiem.
Program działań:

Ryc. 12. Grafika promująca imprezę
Przez progi kultury ludowej, która odbyła
się 8 sierpnia 2019 r. w Wielkopolskim
Parku Etnograficznym

 P rzez progi kultury ludowej – spacer po wsi (osoby z dysfunkcją ruchu),
 yprawa w przeszłość wsi wielkopolskiej – spacer po wsi (osoby z dysfunkcją wzroku),
W
 si spokojna wsi wesoła! – spacer po wsi,
W
 S low Art – „wolne” spotkanie z eksponatami,
 arsztaty Wieś jako źródło inspiracji twórczych.
W
„Udostępnij to!” - programy dla osób z niepełnosprawnościami
Każdy z powyższych programów został przygotowany tak, aby dać odbiorcom możliwość
wielozmysłowego poznania, zarówno Ostrowa Lednickiego, jak i Wielkopolskiego Parku
Etnograficznego. Wszyscy pracownicy Działu Edukacji Muzealnej poza samodoskonaleniem w temacie
dostępności wobec osób z niepełnosprawnościami, przeszli szkolenie z obsługi osób z dysfunkcjami.
Przed przystąpieniem do sezonu przeprowadzili wewnętrzny „audyt” dostępności, bacznie sprawdzając
teren i wszelkie niebezpieczne miejsca, które oznakowano taśmami ostrzegawczymi, przyklejono też
tabliczki napisane alfabetem Braille’a na drzwi toalet. Zakupiono i przygotowano specjalne pomoce
dydaktyczne w postaci przygotowanych plansz z wypukłymi elementami – tyflografik, makiet –
przybliżających osobom z niepełnosprawnością wzroku organizację przestrzeni oraz szeregu kopii
najcenniejszych zabytków z Ostrowa Lednickiego i muzealiów z Wielkopolskiego Parku Etnograficznego.
Formy realizacji
Programy edukacyjne odbywały się w formie:

 w arsztatów,
 w ykładów wraz z prezentacją,
 s pacerów tematycznych,
 i mprezy plenerowej Przez progi kultury ludowej,
 s potkań weekendowych,
 z ajęć wyjazdowych (Radom, Poznań, Gniezno, Trzemeszno).
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O tym, jak duże znaczenie miała oferta muzeum, zaświadcza nie tylko wzrost frekwencji wśród
grup z dysfunkcjami i seniorów: 2017 – 597 osób, 2018 – 712 osób, 2019 – 1290 osób, ale również
rekomendacje, jakie uzyskaliśmy, i opinie, jakie zostawili uczestnicy.
Rekomendacje
„(…) z wielką radością przyjęliśmy wspaniały pomysł programu edukacyjnego pt. (Nie)sprawni
w kulturze (...). Jako osoba pracująca z młodzieżą z niepełnosprawnością, a także zajmująca się
problematyką niepełnosprawności od strony naukowej (...) uważam, że niniejszy program jest
niezwykle potrzebny i wartościowy. Dzięki niemu dzieci i młodzież z wielu szkół i miast będzie miała
okazję nie tylko poznać, ale także osobiście doświadczyć sytuacji, z którymi zmagają się ich rówieśnicy
z dysfunkcjami. Program ten ma również ogromne szanse pokazać całemu społeczeństwu, że wszyscy,
bez względu na stopień sprawności, powinniśmy mieć równy dostęp do kultury i jej dóbr. Osoby
dotknięte niepełnosprawnością nie powinny czuć się odsunięte i wyizolowane”.
(…) „W imieniu Zarządu Fundacji oraz specjalistów współpracujących z organizacją pragniemy
zarekomendować wdrożenie projektu (Nie)sprawni w kulturze jako społecznie potrzebnego,
użytecznego oraz o wysokich walorach edukacyjnych”.
Opinie uczestników
„W dniu 8 sierpnia udaliśmy się z grupą
podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Gnieźnie do Dziekanowic, do Wielkopolskiego
Parku Etnograficznego. Nasz przyjazd zbiegł się
z realizacją projektu Przez progi kultury ludowej,
w ramach którego udało się zakupić proste
i wygodne podjazdy (fot. 13). Wózkowicze z naszego
WTZ korzystali z nich po raz pierwszy i byli bardzo
zadowoleni. Wspomniana inwestycja z całą
pewnością podniesie standard zwiedzania
wspomnianego obiektu, zwłaszcza wśród osób
niepełnosprawnych. (...) Po zwiedzaniu na naszych
podopiecznych czekały kolejne atrakcje.
Uczestniczyli oni w warsztatach plastycznych, mogli
też zagrać w gry o charakterze logicznym (…)”

Fot. 13. Wejście do obiektu
w Wielkopolskim Parku Etnograficznym
w Dziekanowicach

Pani Kamila, kierownik Warsztatów
Terapii Zajęciowej (Gniezno)
„Takie warsztaty powinny być punktem
obowiązkowym we wszystkich instytucjach
kultury. Program (Nie)sprawni w kulturze (fot. 14)
powoduje, że człowiek sprawny zaczyna inaczej
postrzegać przestrzeń wokół siebie. Przestaje być
egoistą. Coraz częściej za to zwraca uwagę
na wysokość włącznika światła, na schody
i krawężniki, na toalety w miejscach publicznych.
Najwyższy czas zrozumieć, że żyjemy w bardzo
różnorodnym społeczeństwie, a osoby
z niepełnosprawnościami są jego integralną
częścią (…)”
Kasia, bibliotekarka (Gniezno)

Fot. 14. Warsztaty (Nie)sprawni w kulturze
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„(…) Byliśmy ogromnie zaskoczeni sposobem, w jaki nas przyjęto. Wszystko mogliśmy dotknąć,
wziąć do ręki (fot. 15a–h ). Osoby słabowidzące mogły podejść na tyle blisko, by obiekty były dla
nich dobrze widoczne. Niewidomym udostępniono wypukłe tyflografiki, dzięki którym zapoznali
się z planem wyspy i wybranymi eksponatami. (…) To, co znalazło się poza zasięgiem naszych dłoni,
zostało nam namalowane słowami. Dla osób, które nie widzą, była to nie tylko prawdziwa lekcja
historii, ale i życzliwości”.
Agnieszka, pedagog (Słupsk)

b

a

c
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d

e

f
g

Fot. 15. a, b, c, d, e, f, g
– warsztaty i spacery
tematyczne, b – program
(Nie)sprawni w kulturze
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7.3.3. Przestrzeń otwarta
Park Narodowy Eifel (fot. 16) stanowi dobry przykład dostosowania obiektów szlaków i punktów
widokowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Obejmuje obszar około 11 000 ha między
Akwizgranem, Kolonią i Koblencją (Wiesen, 2018). Motto dla działalności stanowi hasło: „Niech natura
będzie naturą”. Celem powołania parku jest zapewnienie rodzimym, mieszanym lasom bukowym
siedliska oraz warunków do rozwoju, bez zakłóceń, przyczynianie się do badań, edukacji w zakresie
historii naturalnej oraz nabywania doświadczeń przyrodniczych przez społeczeństwo.

Fot. 16 Park Narodowy Eifel
Źródło: https://regio.outdooractive.com/oar-nationalpark-eifel/en/ (dostęp: 18.09.2020).

Założenia udostępniania Parku Narodowego Eifel obejmują następujące reguły: programy
nie są opracowywane do wyłącznego użytku dla określonych grup odwiedzających, administracja PN
ma na celu włączenie do wspólnego zwiedzana OzN i osób sprawnych poprzez liczne programy edukacji
ekologicznej, wycieczki z przewodnikiem i wystawy. To podejście opiera się na dwóch głównych
strategiach redukcji barier:
(1) komunikacyjnych (informacyjnych),
(2) strukturalnych.
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Strategia dostępności PN Eifel zakłada:

 k ompleksowe zmniejszenie barier komunikacyjnych: szkolenia pracowników parku (fot. 17a–c),
 u względnianie w działaniach marketingowych (w mediach drukowanych i na stronie internetowej)
informacji i form przekazu istotnych z punktu widzenia potrzeb OzN,

 w szystkie w pełni dostępne programy są certyfikowane zgodnie z niemieckim zunifikowanym
systemem Podróżowanie dla wszystkich (Reisen für Alle).

a

b

c

Fot. 17a, b, c. Szkolenia pracowników PN Eifel w zakresie turystyki dostępnej
Źródło: Wiesen (2018).

Podjęto działania związane z redukowaniem barier strukturalnych i tworzenie programów
do doświadczeń przyrodniczych (fot. 18a–c). W celu rozwoju programów i szkoleń pracowników
parku utworzono szeroką sieć partnerów: wolontariuszy, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń
OzN oraz specjalizujących się w „turystyce dostępnej” (accessible tourism).

a

b

c

Fot. 18a, b, c. Redukowanie barier strukturalnych i tworzenie programów
do doświadczeń przyrodniczych w Parku Narodowym Eifel
Źródło: Wiesen (2018).

Strategia dostępności PN Eifel – efekty (Wiesen, 2018):
 iele w pełni dostępnych programów zwiedzania. Pięć bram wejściowych do PN łączy informacje
W

turystyczne ze zróżnicowanymi wystawami w PN. Wszystkie bramy są w pełni dostępne dla osób
o ograniczonej sprawności ruchowej, dwie z nich mają dotykowy system prowadzenia dla osób
niewidomych.

 ystawy zawsze oddziałują na wiele zmysłów jednocześnie. Ekspozycja Marzenia o puszczy (2016,
W

ponad 2000 m²) uwzględnia potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (ruchowej,
sensorycznej, intelektualnej).

 O dwiedzający mogą korzystać z multimedialnych przewodników z opisami audio, wideo w języku
niemieckim i tekstami napisanymi prostym językiem.

46

8. Przygotowanie
materiałów drukowanych
Zgodnie ze standardami WCAG 2.1 wszelkie dokumenty cyfrowe muszą spełniać określone wymogi
dostępności. Wiele z nich możemy odnieść także do materiałów w wersji papierowej.
1. Stosuj czcionki bezszeryfowe, np. Arial Calibri, które nie mają dodatkowych ozdobników.
Ułatwia to odczytanie tekstu osobom słabowidzącym, z dysleksją lub z niepełnosprawnościami
intelektualnymi.
2. Pamiętaj o właściwym kontraście koloru liter do tła przylegającego (minimum 4,5:1) oraz
kontraście elementów graficznych do kolorów przylegających (np. kolor wykresów, grafik itd.).
Kontrast możesz sprawdzić, używając bezpłatnych programów, np. Contrast.
3. P
 amiętaj o dodawaniu opisów alternatywnych do wszelkich grafik. Jest to istotne dla osób
niewidomych, które korzystają z programów czytających. Gdy z poziomu klawiatury trafią
na ilustrację z opisem alternatywnym, program odczyta ten opis. Jeśli go zabraknie, informacja
zawarta w grafice będzie niedostępna i program odczyta tylko „Obraz” lub „Grafika”.
4. Tam, gdzie to możliwe, stosuj wyrównanie tekstu do lewej.
5. P
 amiętaj o zachowaniu optymalnej interlinii między wierszami tekstu (sugerowane 1,5). Ułatwia
to odczyt w zasadzie wszystkim, a w szczególności osobom słabowidzącym, z dysleksją lub innymi
trudnościami poznawczymi.
6. U
 nikaj dzielenia wyrazów. Zasada ta ma zastosowanie w szczególności wobec odbiorców
z niepełnosprawnością wzroku czy z trudnościami poznawczymi (np. z dysleksją). Przerzucanie
fragmentów wyrazów między wierszami może zaburzać pełne rozumienie tekstu.
7. Pisz możliwie łatwym do zrozumienia językiem. Unikaj długich akapitów. Staraj się dzielić tekst
na krótsze części. Jeśli to możliwe, stosuj proste wyrazy, unikaj zdań wielokrotnie złożonych.
Jeśli masz wątpliwość, czy twój tekst jest napisany w przyjazny sposób, możesz skorzystać
z bezpłatnych programów typu logios.pl badających tzw. „mglistość języka”.
Wprowadzaj większe odstępy ułatwiające rozpoznanie kolejnych akapitów w tekście.
W miarę możliwości opatruj tekst ilustracjami oraz formami graficznymi, które ułatwią zrozumienie
i przyswojenie treści (nadal pamiętając o ich właściwym kontraście). Nie zapomnij, by do grafik
dodawać opisy alternatywne. Jeśli w ramach promocji przygotowujesz materiały audiowizualne,
np. wideo, pamiętaj o audiodeskrypcji i napisach rozszerzonych. Dobrą i ważną praktyką jest także
tłumaczenie treści na polski język migowy.
Audiodeskrypcja to usługa wspierająca komunikację, składająca się z różnych technik kompensujących
brak percepcji części wizualnej zjawisk kulturowych, a odbiorca dzięki niej „postrzega zjawisko jako
harmonijną całość w sposób możliwie jak najbardziej przypominający sposób postrzegania osoby
widzącej. Jest uznawana za literacką formę sztuki, rodzaj poezji. Dzięki audiodeskrypcji widz
z niepełnosprawnością wzroku powinien być w stanie zobaczyć «oczami wyobraźni» to, co dzieje się
na ekranie” (Chmiel, Mazur, 2014).
Napisy rozszerzone dodawane do materiałów audio lub audiowizualnych oprócz werbalnych
wypowiedzi osób występujących zawierają także krótki opis dźwięków niewerbalnych niezbędnych
do zrozumienia akcji, np. muzyki w tle, skrzypienia drzwi, śmiechu, oklasków.
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9. Dostępność
stron internetowych
– standardy WCAG
9.1. Wprowadzenie do idei dostępności stron internetowych
Standardy WCAG 2.1, czyli wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych skierowane są
do wszystkich zaangażowanych w tworzenie oraz redagowanie serwisów internetowych.
Dostępna strona to nie tylko strona pozwalająca na odczytanie treści każdemu użytkownikowi,
bez względu na to czy jest osobą pełnosprawną czy nie, to również strona zaprojektowana zgodnie
ze standardami gwarantującymi ograniczenie problemów technicznych i pełną kompatybilność
z różnym oprogramowaniem, przede wszystkim przeglądarkami internetowymi.
Każdy, kto:

 t worzy i redaguje informacje na stronach internetowych,
 z arządza serwisem,
 n adzoruje pracowników odpowiedzialnych za stronę,
 p rzygotowuje dokumenty do zamieszczenia na stronie,
 p racuje w instytucji publicznej,
 p rowadzi prywatną lub firmową stronę i chce zwiększyć jej zasięg,
powinien posiadać podstawową wiedzę na temat dostępności.
W bieżącym roku (2020) Fundacja Widzialni przedstawiła raport z analizy stron internetowych
najważniejszych osób i instytucji, ministerstw, niektórych instytucji samorządowych oraz wybranych
stron instytucji publicznych pt. Raport dostępności 202067.
Przeprowadzone badania podzielone zostały na trzy etapy:

 I etap – badanie eksperckie,
 I I etap – sprawdzenie przez konsultantów z niepełnosprawnością poprawności
elementów kluczowych na badanych stronach WWW,

 I II etap – realizacja zadań w obrębie badanych serwisów przez konsultantów
z niepełnosprawnością.

Autorzy raportu stwierdzili: „dostrzegamy trend polegający na coraz lepiej dostosowywanych zasobach
internetowych dla osób z indywidualnymi potrzebami. Jednak w dalszym ciągu potrzebujemy w Polsce
większej świadomości, wiedzy i zrozumienia dla dostępności”.
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Szczegóły analizy przedstawione są w Raporcie dostępności 2020, tutaj pokazano zatem tylko ocenę
witryn internetowych najważniejszych osób i instytucji (tab. 1).
Strona WWW

I etap

II etap

III etap

Suma pkt

Ocena

premier.gov.pl

16

16,7

8,3

41,0

dostateczna

sn.pl

16

17,0

7,7

40,7

dostateczna

prezydent.pl

15

14,7

8,0

37,7

dostateczna

sejm.gov.pl

16

13,0

7,7

36,7

dostateczna

senat.gov.pl

15

13,7

7,3

36,0

dostateczna

trybunal.gov.pl

11

11,0

7,3

29,3

niedostateczna

Tabela 1. Dostępność wybranych witryn internetowych
Źródło: Raport Dostępności 2020 Fundacji Widzialni

Oceny były udzielane według sumy punktów:

 0 –35 pkt – ocena niedostateczna,
 3 6–41 pkt – ocena dostateczna,

 4 6 pkt – ocena dobra,
 4 7–49 pkt – ocena bardzo dobra.

Ocena witryn najważniejszych instytucji w państwie nie jest optymistyczna. Natomiast dane
na rycinie 13 wykazują wyraźny trend poprawy dostępności stron internetowych (mimo niewielkiego
spadku w 2020 r.).

Ryc. 13. Procent dostępności serwisów wybranych podmiotów realizujących zadania publiczne
Źródło: Raport Dostępności 2020 Fundacji Widzialni.
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9.2. K
 orzyści wynikające z dostępności, niezwiązane
bezpośrednio z użytkownikami niepełnosprawnymi
Dostępność serwisów internetowych jest istotna dla wszystkich użytkowników, nie tylko osób
niepełnosprawnych. Dostosowanie serwisu do wytycznych WCAG 2.1 ułatwia poruszanie się po stronie
również innym internautom, przede wszystkim osobom starszym.
Jednak nie tylko osoby niepełnosprawne i starsze potrzebują dostępnych stron internetowych.
Dostępność dotyczy wszystkich bez wyjątku. Np. osoba przemęczona, mrużąca oczy potrzebuje
odpowiedniego kontrastu i wielkości czcionki tak samo jak osoba słabowidząca, a użytkownik niechcący
przeszkadzać dźwiękiem innym osobom chętnie skorzysta z audiodeskrypcji lub opisu multimediów.
Z Internetu korzystają dzisiaj wszyscy:

 o soby starsze,
 o soby słabowidzące,
 d altoniści,
 o soby niesłyszące,
 o soby niepełnosprawne ruchowo,
 u żytkownicy tylko klawiatury,
 u żytkownicy tylko myszki,
 u żytkownicy sterujący komputerem za pomocą głosu,
 n iepełnosprawni intelektualnie,
 o soby z padaczką,
 o soby po wypadkach (np. złamane ręce),
 o soby po operacjach (np. oczu),
 o soby, dla których język polski nie jest językiem naturalnym,
 o soby słabo wykształcone.
Dostępność dotyczy więc wszystkich użytkowników serwisów internetowych. Strony dostępne generują
również inne korzyści, są np. wyżej pozycjonowane przez wyszukiwarki internetowe z Google na czele.
Wysoka pozycja w wyszukiwarkach jest jednym z głównych oczekiwań większości właścicieli serwisów,
ponieważ gwarantuje dużą liczbę odwiedzin serwisu, a dotarcie z informacją jest jednym
z najważniejszych celów uruchomienia strony internetowej. Istotna część kryteriów ważnych dla
dostępności, takich jak: nagłówki, tytuły stron, prawidłowa składnia, teksty alternatywne oraz
transkrypcje tekstowe nagrań, ma znaczący wpływ na osiąganie wysokiej pozycji w rankingach
wyszukiwarek.
Strona dostępna to też strona użyteczna. Użyteczny serwis internetowy jest intuicyjny i prosty
w obsłudze. Ma to wpływ na wygląd i działanie serwisów internetowych. Użyteczność powinna być
dziedziną, która jest jednym z głównych celów branych pod uwagę przy projektowaniu stron
internetowych. Użyteczność i dostępność to cechy, które mają ze sobą wiele wspólnego. Wiele zasad,
ważnych dla dostępności jest również istotnych dla użyteczności, ponieważ dostępny serwis jest bardziej
użyteczny. Często strona, przy której skupiono się na dostępności, automatycznie stała się bardziej
przyjazna i funkcjonalna dla użytkowników, a więc użyteczna. Podsumowując, serwis dostępny to serwis
bardziej użyteczny, a taki jest bardziej przyjazny dla użytkowników.
W związku z tym, że dostępny serwis internetowy powinien być zbudowany w oparciu o wysokie
standardy kodu HTML, CSS czy Java Script, strony dostępne powinny być też prostsze w modyfikacji.
Ponieważ strony internetowe szybko się starzeją, większość serwisów podlega przebudowie co kilka lat.
A strony zbudowane według wysokich standardów kodu można szybciej i taniej zmodyfikować.
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9.3. Czym jest dostępna strona internetowa?
Dostępność powinna być jedną z najważniejszych cech treści zamieszczanych w serwisach
internetowych. Dostępna strona internetowa to taka, na której każdy – w tym osoba niepełnosprawna
– ma pełny dostęp do jej treści, może te treści zrozumieć oraz w prosty i wygodny sposób się po niej
poruszać.
Dostępność ma zatem dwa podstawowe aspekty: informacyjny i techniczny.
Można powiedzieć, że strona jest dostępna, jeśli została wykonana zgodnie ze standardami i zasadami
dostępności. Ponieważ tak jak wszystko Internet ma również określone standardy techniczne, każdy,
kto zajmuje się tworzeniem i redakcją serwisów internetowych, powinien dbać o zgodność
ze standardami. Strona dostępna to zatem strona dobrze wykonana, według odpowiednich wzorców
i standardów.
Podstawowe zapewnienie dostępności nie jest skomplikowane i najczęściej nie wymaga większych
zabiegów. Istotne są prawidłowe nawyki osób tworzących i redagujących treści zarówno w aspekcie
technicznym, jak i redakcyjnym. Wiele serwisów jest niedostępnych, ze względu na brak świadomości
osób redagujących strony internetowe.
Wydaje się, że przyczyną niezapewnienia dostępności serwisów jest również nadmierne skupienie się
na wyglądzie strony. Większość projektantów i zamawiających postrzega serwis jako produkt graficzny,
niewielu zastanawia się nad jego jakością oraz dostępnością. Jeszcze niedawno wiele stron powstawało
w technologii Flash. Strony te były bardzo efektowne (animacje, grafika), jednak zupełnie
niedostosowane choćby do potrzeb osób niedowidzących. Podobnym przykładem jest prezentowanie
informacji w formie grafiki, np. plakatu wydarzenia bez odpowiedniego opisu tekstowego.
Wiele rodzajów niepełnosprawności wymaga różnych sposobów obsługi komputera i stron
internetowych.
Np. osoby słabowidzące lub niewidome często korzystają z czytników ekranu.
Wbrew nazwie czytnik nie czyta zawartości ekranu, a przetwarza informacje otrzymywane z komputera
na dźwięk za pomocą syntezy mowy, osoba niewidząca może więc obsługiwać komputer bez
konieczności posiadania monitora.
Ponieważ w przypadku serwisów internetowych czytnik przetwarza zarówno tekst, jak i strukturę
strony (za pomocą informacji zawartych w kodzie strony, w tym znaczników, tytułów i nagłówków),
im bardziej strona jest dostępna, tym więcej informacji czytnik ekranu potrafi rozpoznać.
Jednak istotne jest wdrożenie wielu wytycznych związanych z dostępnością, ponieważ choćby wśród
osób słabowidzących jedne potrzebują czytnika ekranu, a innym wystarczy proste powiększenie
czcionki i zwiększenie kontrastu.
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9.4. Omówienie podstawowych aktów prawnych związanych
z tematem niepełnosprawności.
Prawo dotyczące dostępności stron internetowych
 S pecyfikacja WCAG 2.1 – to najważniejszy dokument, określający wytyczne dla dostępności stron
i serwisów internetowych skierowany głównie do redaktorów i twórców serwisów. WCAG 2.1
wyznacza normy związane z dostępnością stron internetowych dla osób niepełnosprawnych.
Wytyczne są jednak napisane językiem dość specjalistycznym i nie zawsze łatwym w odbiorze.

 U stawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848).
W art. 1 ustawa określa:
1) wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych;
2) wymagania dotyczące treści, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ich publikacji;
3) kompetencje organu właściwego w sprawach monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz nadzoru nad stosowaniem
przepisów ustawy;
4) zasady monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych lub aplikacji
mobilnych oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie dostępności cyfrowej;
5) postępowanie w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub ich elementów.
Natomiast w art. 2 czytamy, że ustawę stosuje się do:
1) jednostek sektora finansów publicznych,
2) państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
3) osób prawnych, utworzonych w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze
powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty,
o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio
albo pośrednio przez inny podmiot:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
4) związków podmiotów, o których mowa w pkt 1–3,
5) organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688), prowadzących
działalność w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 6, 7 lub 10 tej ustawy.

 D yrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie

dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.Urz. UE L 327
z 2.12.2016 r., s. 1).

Dyrektywę tę wdraża powyższa ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych.
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9.5. Jak wdrożyć wytyczne WCAG 2.1?
Należy określić kilka podstawowych cech mówiących o dostępności serwisów internetowych (na końcu
rozdziału są wymienione wszystkie wytyczne WCAG 2.1 zgodnie z zapisem w standardzie – podmioty
publiczne mają obowiązek zapewnić dostępność cyfrową poprzez spełnianie przez ich stronę wymagań
określonych na poziomach A i AA).
Podkreślenia wymaga, że często łatwiej stworzyć dostępny serwis od nowa niż przerabiać stary,
a zlecając wykonanie serwisu, należy wymagać, aby od początku spełniał on wymagania dostępności
na poziomie AA.
Najprostsze w implementacji zasady dostępności:

 p oprawność wyświetlania

Serwis powinien się prawidłowo wyświetlać na różnych urządzeniach (monitorach, tabletach,
smartfonach). Na każdym z nich powinien pozwalać na wygodną nawigację i dostęp do pełnej
treści.

 z rozumiałość tekstu

Jeśli nie tworzymy serwisu wysoce specjalistycznego, treści powinny być napisane jasnym
i zrozumiałym językiem. Ciekawym narzędziem do badania stopnia zrozumiałości tekstu jest
serwis Jasnopis (ryc. 14) (https://jasnopis.pl/), który po wklejeniu fragmentu tekstu ocenia jego
zrozumiałość oraz potrafi wskazać trudniejsze fragmenty. Działanie aplikacji poparte jest
badaniami naukowymi prowadzonymi przez językoznawców, psychologów, informatyków
i statystyków. W darmowej wersji można jednorazowo sprawdzić tekst o długości do 3600 znaków.

Ryc. 14. Serwis Jasnopis.pl analizuje tekst pod względem zrozumiałości dla odbiorcy
Źródło: https://jasnopis.pl/.
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Jednak zrozumiałość to nie tylko język, ale czytelny podział tekstu, a więc tytuł, śródtytuły, akapity,
odstępy, pogrubienia, wypunktowania czy przejrzyste tabele.

 w ielkość czcionki

Często spotkać można serwisy, w których czcionka wydaje się zbyt mała nawet dla osób dobrze
widzących (dotyczy to zresztą również wielu innych aspektów, pism urzędowych lub instrukcji
obsługi). Należy więc zastosować czcionkę na tyle dużą, by osoby dobrze widzące nie miały
żadnych kłopotów z odczytem tekstu, oraz dodatkowo wykorzystać mechanizm powiększający
rozmiar czcionki.

Ryc. 15. Przykłady mechanizmu powiększającego tekst odpowiednio
na stronach: wot.org.pl, bip.gniezno.eu, sejm.gov.pl

 k ontrast

Podobnie jak duże znaczenie ma wielkość
czcionki, tak bardzo istotny jest kontrast.
Bez wchodzenia w szczegóły liczbowe można
stwierdzić, że w przypadku stron
internetowych najlepszym pomysłem jest
czarny tekst na jasnym tle

(nie bez powodu tak właśnie wyglądają
tablice rejestracyjne) lub
biały tekst na czarnym tle .
Szczególną uwagę należy zachować przy
użyciu kolorów, czcionka z tłem powinna być
zawsze daleko na palecie kolorów (ryc. 16).

Ryc. 16. Kontrast na przykładzie odcieni szarości
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Narzędziem umożliwiającym sprawdzenie
w bardzo prosty sposób kontrastu pomiędzy
dwoma wybranymi kolorami jest Colour
Contrast Analyser (ryc. 17). Kontrast kolorów
można sprawdzić przy użyciu pipety lub
wprowadzając kody kolorów w formacie rgb
lub hex. Colour Contrast Analyser podaje
również, czy badana kombinacja spełnia
wytyczne WCAG. Aplikacja jest darmowa
i można ją pobrać ze strony https://developer.
paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/.

Ryc. 17. Aplikacja Colour Contrast Analyser

 g rafiki, wykresy, zdjęcia i plakaty

Zdjęcia czy atrakcyjne grafiki są integralną częścią stron internetowych. Niestety bez
alternatywnego opisu są jednymi z najmniej dostępnych elementów stron internetowych.
Dzisiaj nie ma jeszcze czytników ekranu, które potrafiłyby odczytać zawartość grafiki,
dlatego niezwykle istotne jest zapewnienie tekstu alternatywnego, chociaż i tak jest
to pewien skrót opisu (ryc. 18).

Ryc. 18. Znacznik „alt” opisuje grafikę
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 o dnośniki graficzne

Odnośniki w formie graficznej mogą bardzo urozmaicić stronę, należy jednak pamiętać, że zawsze
powinny one zawierać opis alternatywny. Opis taki może być odczytany przez programy czytające,
a przez to możliwa będzie poprawna nawigacja na stronie przez osoby słabowidzące. Opis
powinien zawierać informację o funkcji odnośnika i miejscu, do którego prowadzi (ryc. 19).

Ryc. 19. Odnośnik graficzny z etykietą opisową na stronie Interia.pl

 z ałączniki (dokumenty)

Problemem dostępności są dokumenty umieszczane w formie skanu (najczęściej PDF). Skan taki to dla
czytnika ekranu po prostu obrazek, niemożliwy do odczytania. Należy więc takie dokumenty wytwarzać
z dokumentów źródłowych, równocześnie pamiętając o zasadach podobnych jak w przypadku stron
internetowych, czyli prawidłowych tytułach, nagłówkach, czcionkach, akapitach itd.

 enu
m

Często można spotkać witryny internetowe z niekończącym się menu. Menu przesadnie
rozciągnięte, do tego rozbite na wiele poziomów, może być trudne w obsłudze nawet dla osób
zdrowych. Dodatkowo często spotyka się menu rozwijane pod wpływem najechania kursorem
myszki, które po usunięciu kursora na nowo się zwija. Takie menu jest bardzo trudne w obsłudze
np. dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących. Dlatego bardzo ważne jest proste,
przejrzyste i logicznie zbudowane menu.

 f ormularze

Aby formularz był dostępny, należy spełnić kilka prostych warunków. Wszystkie pola obowiązkowe
powinny być wyraźnie oznaczone, przy czym niedopuszczalne jest oznaczenie wyłącznie za pomocą
koloru. Każde pole formularza powinno posiadać etykietę opisową określającą funkcję i oczekiwaną
wartość. W miarę możliwości pola powinny wskazywać błędy, sugerować oczekiwaną zawartość
(np. za pomocą listy rozwijanej).

 n agłówki

Powinny być używane w całym serwisie do tytułowania
poszczególnych sekcji. Częstym problemem jest
stosowanie nagłówków w celu wypozycjonowania strony
w wyszukiwarkach internetowych. Niestety takie zabiegi
utrudniają korzystanie z serwisu osobom słabowidzącym,
ponieważ takie fałszywe nagłówki wprowadzają
niepotrzebny chaos w odbiorze strony. Nagłówki powinny
być zatem określone hierarchicznie podobnie jak spis
treści w książce (ryc. 20).

Ryc. 20. Prawidłowo określone nagłówki
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Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych
i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych:
1. Postrzegalność
Przedstawiaj użytkownikom tekst i inne składniki interfejsu w sposób dostrzegalny dla ich zmysłów.
Wytyczna 1.1. Alternatywa w postaci tekstu.
Zapewnij tekst alternatywny wszelkich treści nietekstowych (grafik i multimediów).
1.1.1. Treść nietekstowa – poziom A: treści nietekstowe mają tekstową alternatywę.
Wytyczna 1.2. Dostępność multimediów.
Zapewnij inne alternatywy dla multimediów (chyba że to multimedia są alternatywą dla tekstu).
1.2.1. Tylko audio lub tylko wideo (nagranie) – poziom A: dla multimediów (audio lub wideo)
zapewnia się alternatywę tekstową zapewniającą tę samą treść co nagranie lub audiodeskrypcję
w przypadku nagrań wideo.
1.2.2. Napisy rozszerzone (nagranie) – poziom A: napisy rozszerzone zapewnia się do nagrań
złożonych z dźwięku i obrazu.
1.2.3. Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie) – poziom A: alternatywę
tekstową lub audiodeskrypcję zapewnia się dla multimediów.
1.2.4. Napisy rozszerzone (na żywo) – poziom AA: napisy rozszerzone na żywo zapewnia się do treści
audio/wideo przekazywanych na żywo.
1.2.5. Audiodeskrypcja (nagranie) – poziom AA: audiodeskrypcję zapewnia się dla nagrań wideo.
1.2.6. Język migowy (nagranie) – poziom AAA: zapewnia się tłumaczenie w języku migowym nagrań
audio w multimediach.
1.2.7. Rozszerzona audiodeskrypcja (nagranie) – poziom AAA: zapewnia się rozszerzoną
audiodeskrypcję nagrań wideo w multimediach, jeśli przerwy w ścieżce dźwiękowej nagrania
nie pozwalają na zamieszczenie audiodeskrypcji, przekazującej sens treści w wystarczającym
stopniu.
1.2.8. Alternatywa dla mediów (nagranie) – poziom AAA: zapewnia się alternatywę dla nagrań
w multimediach oraz dla nagrań złożonych z samego obrazu.
1.2.9. Tylko audio (na żywo) – poziom AAA: zapewnia się alternatywę dla multimediów,
przedstawiającą te same informacje jak w przekazie tylko audio na żywo.
Wytyczna 1.3. Możliwość adaptacji – zrozumiała prezentacja zawartości.
Zapewniaj treści, które można prezentować różnymi sposobami bez straty informacji i struktury
zawartości.
1.3.1. Informacje i relacje – poziom A: informacje i ich struktura oraz powiązania pomiędzy treściami
mogą być odczytane przez program komputerowy lub są dostępne w postaci tekstu.
1.3.2. Zrozumiała kolejność – poziom A: zapewnia się możliwość odczytania układu tekstu
(kolejności) przez program komputerowy (jeśli ma to znaczenie dla zrozumienia informacji).
1.3.3. Właściwości zmysłowe – poziom A: zapewnia się instrukcje co do zrozumienia i operowania
treścią, które nie opierają się wyłącznie na właściwościach zmysłowych (kształt i rozmiar, lokalizacja
i orientacja w przestrzeni, dźwięk).
1.3.4. Orientacja (wyświetlanie treści w poziomie lub pionie) – poziom AA: zapewnia się zawartość
nieograniczającą widoku i poprawnego działania do wyświetlania tylko w poziomie lub pionie.
1.3.5. Określenie prawidłowej wartości – poziom AA: komórki zbierające informacje o użytkowniku
powinny określać w polach formularza typ oczekiwanych danych.
1.3.6. Określenie przeznaczenia – poziom AAA: przy użyciu języków znaczników przeznaczenie
elementów interfejsu, ikon i regionów powinno zostać określone programowo.
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Wytyczna 1.4. Rozróżnialność – ułatwienie odbioru treści.
Zapewniaj łatwość oglądania i słuchania treści oraz oddzielenie informacji od tła.
1.4.1. Użycie koloru – poziom A: kolor nie powinien być wykorzystywany jako jedyny graficzny
sposób przekazywania informacji (np. do określania czynności pozwalających wyróżnić elementy
wizualne).
1.4.2. Kontrola odtwarzania dźwięku – poziom A: zapewnia się możliwość zatrzymania
lub wyłączenia nagrania uruchamianego automatycznie oraz możliwość regulacji głośności.
1.4.3. Kontrast – poziom AA: zapewnia się przedstawienie tekstu mającego kontrast przynajmniej
4,5 do 1. Z wyjątkiem dużego tekstu (kontrast 3 do 1) i elementów dekoracyjnych, niemających
wpływu na zrozumienie treści.
1.4.4. Zmiana rozmiaru tekstu – poziom AA: zapewnia się możliwość dwukrotnego powiększenia
rozmiaru tekstu bez szkody dla treści i funkcjonalności.
1.4.5. Tekst jako grafika – poziom AA: do przekazywania informacji wykorzystuje się tekst,
a nie tekst w postaci grafiki (z wyjątkiem np. logo lub nazw własnych produktów).
1.4.6. Zwiększony kontrast – poziom AAA: zapewnia się tekst lub obraz tekstu, mający kontrast
przynajmniej 7 do 1. Z wyjątkiem dużego tekstu (kontrast 4,5 do 1) i elementów dekoracyjnych,
niemających wpływu na zrozumienie treści.
1.4.7. Obniżona głośność lub cisza – poziom AAA: zapewnia się treści audio, w których tło jest
przynajmniej cztery razy cichsze od głównej treści nagrania (z wyjątkiem np. utworów muzycznych).
1.4.8. Prezentacja wizualna – poziom AAA: zapewnia się wizualne przedstawienie tekstu, tak aby
kolory na pierwszym planie oraz kolory tła mogły być zmienione przez użytkownika, szerokość
nie przekraczała 80 znaków, tekst nie był wyrównany do prawego i lewego marginesu, interlinia
wynosiła przynajmniej 1,5 wysokości linii, a odległość między akapitami była przynajmniej 1,5 raza
większa niż interlinia.
1.4.9. Obrazy tekstu (bez wyjątków) – poziom AAA: tekst w postaci grafiki może być umieszczony
tylko w celach dekoracyjnych lub gdy jest to istotne dla przekazywanej informacji.
1.4.10. Zawijanie tekstu – poziom AA: zapewnia się treść prezentowaną bez konieczności przewijania
w dwóch wymiarach
1.4.11. Kontrast dla treści niebędących tekstem – poziom AA: zapewnia się kontrast przynajmniej
3 do 1 względem sąsiednich kolorów dla elementów interfejsu użytkownika oraz grafik wymaganych
dla zrozumienia treści.
1.4.12. Odstępy w tekście – poziom AA: zapewnia się treści, w których nie następuje utrata informacji
i funkcjonalności, gdy w tekście zostaną ustawione interlinia co najmniej 1,5-krotność rozmiaru
czcionki, rozstaw akapitów co najmniej 2-krotność rozmiaru czcionki, odstęp między literami
co najmniej 0,12-krotności rozmiaru czcionki oraz odstęp między wyrazami co najmniej
0,16-krotności rozmiaru czcionki.
1.4.13. Treść spod kursora lub fokusu klawiatury – poziom AA: jeśli treść staje się widoczna
po najechaniu kursorem lub pod wpływem fokusu klawiatury, a po ich usunięciu zanika, zapewnia
się możliwość odrzucenia, wskazania lub ustawienia widoczności dodatkowej treści.
2. Funkcjonalność
Zapewniaj możliwość użycia elementów interfejsu użytkownika i nawigacji.
Wytyczna 2.1. Dostępność z klawiatury.
Zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
2.1.1. Klawiatura – poziom A: zapewnia się treść oraz zawarte w niej funkcjonalności dostępne
przy użyciu klawiatury (bez ograniczania użycia innych interfejsów, np. myszki).
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2.1.2. Brak pułapki na klawiaturę – poziom A: zapewnia się możliwość przemieszczenia fokusu
klawiatury do danego komponentu oraz możliwość usunięcia z niego w ten sam sposób.
2.1.3. Klawiatura bez wyjątków – poziom AAA: zapewnia się całą treść oraz funkcjonalności dostępne
za pomocą klawiatury bez żadnych dodatkowych wymogów.
2.1.4. Jednoznakowe skróty – poziom A: jeżeli skróty klawiaturowe są włączone w treści tylko przy
użyciu jednego znaku, to zapewnia się możliwość ich wyłączenia lub zmiany w celu użycia
niedrukowalnych znaków klawiatury (np. Ctrl, Alt itp.) lub możliwość aktywacji tylko po otrzymaniu
fokusu.
Wytyczna 2.2. Wystarczająca ilość czasu.
Zapewnij wystarczająco dużo czasu na przeczytanie treści.
2.2.1. Możliwość dostosowania czasu – poziom A: jeśli ograniczony jest czas korzystania z treści,
umożliwia się wydłużenie lub wyłączenie limitu (z wyjątkiem, gdy to niemożliwe, np. aukcje).
2.2.2. Pauza, zatrzymywanie, ukrywanie – poziom A: zapewnia się możliwość zatrzymania lub ukrycia
treści, które się poruszają, migoczą lub są aktualizowane automatycznie.
2.2.3. Bez ograniczeń czasowych – poziom AAA: zapewnia się treść, której ograniczenie czasowe
nie jest istotną częścią, chyba że są to np. wydarzenia w czasie rzeczywistym.
2.2.4. Zakłócenie pracy użytkownika – poziom AAA: zakłócenia mogą być odłożone w czasie lub
odrzucone przez użytkownika.
2.2.5. Ponowne potwierdzenie autentyczności – poziom AAA: zapewnia się możliwość
kontynuowania wygasłej sesji bez utraty danych, po ponownej autoryzacji.
2.2.6. Ostrzeżenie o limicie czasu – poziom AAA: zapewnia się użytkownikom ostrzeżenia o limicie
czasu bezczynności, którego przekroczenie może powodować utratę danych.
Wytyczna 2.3. Ataki padaczki – migotanie.
Zapewnij treść w sposób, który nie wywoła napadów padaczki.
2.3.1. Trzy błyski lub wartości poniżej progu – poziom A: zapewnia się treści niezawierające
elementów migoczących częściej niż trzy razy w ciągu sekundy lub gdy migotanie nie przekracza
wartości granicznych dla błysków ogólnych i czerwonych.
2.3.2. Trzy błyski – poziom AAA: zapewnia się treści niezawierające elementów migoczących częściej
niż trzy razy w ciągu sekundy.
2.3.3. Animacja po interakcji – poziom AAA: zapewnia się możliwość wyłączenia animacji ruchowej
wyzwalanej przez interakcję.
Wytyczna 2.4. Możliwość nawigacji.
Udostępnij użytkownikowi narzędzia wspomagające nawigację, odnajdywanie treści i określenie
położenia na stronie.
2.4.1. Możliwość pominięcia bloków – poziom A: zapewnia się możliwość pomijania bloków treści.
2.4.2. Tytuły stron – poziom A: zapewnia się tytuły, opisujące cel lub określające temat.
2.4.3. Kolejność fokusu – poziom A: zapewnia się, że komponenty przyjmujące fokus klawiatury
zachowają kolejność, przy której zachowany jest sens treści.
2.4.4. Cel hiperłącza (kontekst) – poziom A: zapewnia się, że cel każdego odnośnika wynika z treści
łącza.
2.4.5. Wiele sposobów na zlokalizowanie strony – poziom AA: zapewnia się więcej niż jeden sposób
na zlokalizowanie strony w serwisie internetowym.
2.4.6. Nagłówki i etykiety – poziom AA: zapewnia się nagłówki i etykiety opisujące temat lub cel
treści.
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2.4.7. Widoczny fokus klawiatury – poziom AA: zapewnia się tryb obsługi, w którym fokus klawiatury
jest włączony na stałe.
2.4.8. Lokalizacja – poziom AAA: zapewnia się informację o położeniu użytkownika w serwisie
internetowym.
2.4.9. Cel łącza – poziom AAA: wykorzystuje się mechanizm określający cel odnośnika z samej treści.
2.4.10. Nagłówki sekcji – poziom AAA: używa się nagłówków do porządkowania treści.
Wytyczna 2.5. Metody wprowadzania danych.
Umożliwiaj użytkownikom obsługę również za pomocą innych sposobów niż klawiatura.
2.5.1. Gesty dotykowe – poziom A: zapewnia się możliwość obsługi za pomocą dotyku
jednopunktowego bez gestu opartego na ścieżce.
2.5.2. Anulowanie wskazania – poziom A: zapewnia się możliwość cofnięcia lub przerwania
lub odwrócenia funkcjonalności za pomocą dotyku jednopunktowego.
2.5.3. Etykieta w nazwie – poziom A: zapewnia się tekst prezentowany wizualnie dla elementów
interfejsu z etykietami zawierającymi tekst lub obraz tekstu.
2.5.4. Aktywowanie ruchem – poziom A: zapewnia się możliwość wyłączenia funkcji reagowania
na ruch oraz alternatywną obsługę za pomocą interfejsu użytkownika.
2.5.5. Rozmiar celu dotykowego – poziom AAA: tworzy się punkt dotykowy przynajmniej o rozmiarze
44 × 44 piksele.
2.5.6. Alternatywne sposoby wprowadzania danych – poziom AAA: zapewnia się brak ograniczeń
sposobów wprowadzania danych dostępnych na platformie.
3. Zrozumiałość
Zadbaj, aby informacje i sposób obsługi były zrozumiałe.
Wytyczna 3.1. Możliwość odczytania.
Zadbaj o możliwość odczytania i zrozumienia treści.
3.1.1. Język strony – poziom A: zapewnia się możliwość odczytania domyślnego języka strony.
3.1.2. Język części – poziom AA: zapewnia się możliwość odczytania języka każdej części strony,
z wyjątkiem np. nazw własnych.
3.1.3. Nietypowe słowa – poziom AAA: zapewnia się mechanizm przeznaczony do sprawdzenia
definicji słów użytych w nietypowy sposób.
3.1.4. Skróty – poziom AAA: zapewnia się mechanizm przeznaczony do sprawdzenia znaczenia
skrótów.
3.1.5. Poziom umiejętności czytania – poziom AAA: do zbyt skomplikowanych tekstów dołącza się
dodatkową treść wyjaśniającą lub oddzielną wersję, która nie wymaga większych umiejętności
czytania.
3.1.6. Wymowa – poziom AAA: zapewnia się mechanizm przeznaczony do sprawdzenia wymowy
słów, których znaczenie jest niejasne bez znajomości ich wymowy.
Wytyczna 3.2. Przewidywalność.
Zapewniaj przewidywalne działanie i wygląd stron internetowych.
3.2.1. Po oznaczeniu fokusem klawiatury – poziom A: zapewnia się, że oznaczenie fokusem
klawiatury komponentu interfejsu użytkownika nie powoduje nieoczekiwanej zmiany.
3.2.2. Podczas wprowadzania danych – poziom A: zapewnia się, że zmiana ustawień elementu
interfejsu nie uruchamia automatycznej zmiany kontekstu, chyba że użytkownik został o tym
wcześniej poinformowany.
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3.2.3. Przejrzysta nawigacja – poziom A: zapewnia się powtarzalność mechanizmów nawigacji
na wszystkich podstronach w serwisie internetowym.
3.2.4. Spójna identyfikacja – poziom AA: zapewnia się tę samą funkcjonalność komponentów,
które są tak samo zidentyfikowane.
3.2.5. Zmiana na żądanie – poziom AAA: zapewnia się możliwość wyłączenia zmian lub zmiany
kontekstu inicjowane przez użytkownika.
Wytyczna 3.3. Pomoc przy wprowadzaniu informacji.
Pomagaj użytkownikom unikać błędów i je korygować.
3.3.1. Identyfikacja błędu – poziom A: zapewnia się wskazanie i opis błędu, jeśli przy podawaniu
informacji błąd ten zostanie automatycznie wykryty.
3.3.2. Etykiety i instrukcje – poziom A: zapewnia się etykiety tekstowe, jeśli wymagane jest
wprowadzenie informacji.
3.3.3. Sugestie korekty błędów – poziom AA: zapewnia się sugestie treści, jeśli przy wpisywaniu
informacji automatycznie zostanie wykryty błąd i znane są sugestie korekty.
3.3.4. Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych) – poziom AA: zapewnia się
możliwość wycofywania, sprawdzania lub konieczność potwierdzenia modyfikowanych danych
na stronach internetowych, jeśli występują zobowiązania prawne lub finansowe.
3.3.5. Pomoc – poziom AA: zapewnia się pomoc kontekstową.
3.3.6. Zapobieganie błędom (wszystkim) – poziom AAA: zapewnia się możliwość wycofywania,
sprawdzania lub konieczność potwierdzenia modyfikowanych danych.
4. Solidność
Zapewniaj treści w sposób umożliwiający odczyt przez różne wersje programów użytkownika
oraz technologie wspomagające.
Wytyczna 4.1. Kompatybilność.
Twórz treści tak, aby były zgodne z aktualnymi i przyszłymi programami użytkownika oraz
z technologiami wspomagającymi.
4.1.1. Poprawność kodu – poziom A: zapewnia się poprawność kodu, polegającą m.in.
na umieszczaniu pełnych znaczników początkowych i końcowych, poprawnym zagnieżdżaniu
elementów lub unikalności identyfikatorów.
4.1.2. Nazwa, rola, wartość – poziom AA: zapewnia się możliwość odczytania przez program
komputerowy oraz technologie wspomagające nazwy, roli, stanu oraz wartości wszystkich
elementów interfejsu użytkownika.
4.1.3. Komunikaty o stanie – poziom AA: w treściach wprowadzanych przy użyciu języka znaczników
komunikaty o stanie mogą być programowo określane poprzez role lub właściwości, co umożliwia
prezentację użytkownikowi za pomocą technologii wspomagających.
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9.6. Arkusze CSS
Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy
prezentacji stron internetowych. Ogromną zaletą stylów CSS jest oddzielenie warstwy prezentacji
od warstwy danych (treści informacyjnej). Dzięki temu możliwe jest definiowanie wielu stylów dla tych
samych danych (kolory, kontrast, wielkość czcionki), a sam dokument HTML jest bardziej przejrzysty
i prostszy do dalszego rozwinięcia. Kolejną korzyścią jest to, że w pliku ze stylami CSS zmiany są
wprowadzane raz, a zmiana ta jest adaptowana przez wszystkie elementy występujące na stronie
wielokrotnie. Powoduje to oszczędności czasu i pracy.
CSS (ryc. 21) został stworzony w celu odseparowania struktury dokumentu od formy jego prezentacji.
Oddzielenie to zwiększa dostępność strony, ułatwia wprowadzanie zmian w strukturze dokumentu
czy zwiększa jej czytelność. Style CSS ułatwiają również poprawne wyświetlanie witryny w zależności
od obsługiwanego urządzenia (ekran komputera, smartfon, tablet). Stosowanie arkuszy stylów CSS
ułatwia też ujednolicanie i zmiany wyglądu wielu witryn naraz – bez ingerowania w kod każdej z witryn
osobno – ponieważ arkusze CSS mogą być współdzielone przez większą liczbę stron. Arkusz stylów CSS
to lista reguł określających sposób, w jaki ma zostać wyświetlona przez przeglądarkę internetową
zawartość elementów HTML. Można więc określić wszystkie pojęcia odpowiedzialne za prezentację
elementów stron internetowych, takie jak wspomniane już kroje czcionki, kolor tekstu i tła, odstępy,
marginesy, akapity.
Przed erą CSS wszystkie tego typu informacje były zawarte w kodzie HTML strony internetowej. Musiały
więc być powtórzone w każdym powtarzającym się elemencie strony (nagłówkach, podtytułach,
akapitach itd.). Powodowało to zmniejszenie czytelności kodu strony, zwiększało prawdopodobieństwo
wystąpienia błędów i utrudniało modyfikacje. Podsumowując, reguły CSS to inaczej zbiory zasad
służące do formatowania treści. Zbudowane są one z własności (np. tło) oraz jej wartości (np. czarne).

Ryc. 21. Arkusze stylów CSS
ułatwiają budowanie stron

Na rycinie 21 własność background-color używana jest do określenia koloru tła elementu,
a wartość black to czarny kolor tego tła.
Jeśli do własności dodajemy więcej niż jedną wartość, wówczas oddzielamy je spacją, np.:
font: 12px Verdana
Za pomocą reguły font ustalamy m.in. rozmiar czcionki i jej rodzaj. Rozmiar określamy
najczęściej w pikselach (px).
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Istnieje kilka sposobów dodawania stylów CSS:

 a trybut style=””
 e lementy <style>
 z ewnętrzny plik CSS
Pierwszym sposobem dodania arkuszy CSS na stronę jest dodanie stylu do elementu HTML za pomocą
atrybutu style. Dodajemy je bezpośrednio do konkretnego elementu, np.:
<p style=””></p>
Do atrybutu style wstawiamy reguły CSS i nadajemy ten styl tylko temu konkretnemu elementowi.
Gdybyśmy chcieli dodać ten sam styl do wielu elementów na stronie, byłoby to bardzo uciążliwe,
a kod strony bardzo by się rozrósł. Powstał więc bardziej ergonomiczny sposób dodania stylów
do powtarzających się elementów HTML. Polega on na zamieszczeniu wszystkich reguł CSS w specjalnie
do tego przeznaczonym elemencie HTML <style>.
<style>
</style>
Najlepsze i najbardziej zaawansowane jest umieszczanie arkusza stylów CSS w oddzielnym pliku.
Arkusz taki tworzymy podobnie jak pliki HTML i nadajemy mu rozszerzenie .css.
p{
font: 12px Verdana;
background-color: black;
}
Rozszerzeniem .css określamy, że plik zawiera style CSS i przeglądarka internetowa tak ma
go interpretować. Pliki CSS najczęściej trzyma się w jednym wspólnym folderze. Dzięki temu możliwe
jest również współdzielenie stylów przez większą ilość stron. Bez względu na to, który sposób
dołączenia stylów wybierzemy, działanie będzie takie samo. Z powodu łatwości edycji i przejrzystości
kodu preferowane jest rozdzielanie kodu HTML od CSS, a więc umieszczanie stylów CSS w oddzielnych
plikach. Kolejną zaletą stosowania zewnętrznych plików CSS jest to, że przeglądarka internetowa
pobiera style tylko raz, a kod strony jest krótszy, ma to więc wpływ na szybkość wczytywania strony.
Skoro style CSS ułatwiają zarządzanie krojami czcionek, kolorami, rozmiarami, itp., łatwo ich więc użyć
do zwiększania dostępności serwisów internetowych polegającej choćby na mechanizmach zwiększenia
czcionki lub zmiany kontrastu.
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https://pantou.org/
https://szlakpiastowski.pl/dostepnosc
https://bramapoznania.pl/udogodnienia
https://regio.outdooractive.com/oar-nationalpark-eifel/en/
www.wot.org.pl
www.bip.gniezno.eu
www. sejm.gov.pl
www.logios.pl
http://www.jasnopis.pl

Spisy
Spis fotografii
Fot. 1. Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Fot. 2. Trudności w orientacji przestrzennej osób z dysfunkcją wzroku; źródło: istockphoto - AndreyPopov
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Fot. 3. Znaki języka migowego; źródło: istockphoto - Givaga
Fot. 4. Trudności natury psychicznej; źródło: istockphoto - Tero Vesalainen
Fot. 5. Zaburzenia mowy; źródło: istockphoto - b-d-s
Fot. 6. Zaburzenia wzrostu; źródło: istockphoto - XiXinXing
Fot. 7. Ukryta niepełnosprawność; źródło: istockphoto - pattonmania
Fot. 8. „Epilepsja”; źródło: istockphoto - ThitareeSarmkasat
Fot. 9. Zaburzenia poznawcze; źródło: istockphoto - Halfpoint
Fot. 10. Pies asystujący; źródło: istockphoto - Cylonphoto
Fot. 11. Ewakuacja; źródło: istockphoto - Wittayayut
Fot. 13. Wejście do obiektu w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach
Fot. 14. Warsztaty (Nie)sprawni w kulturze
Fot. 15a, b, c, d, e, f, g – warsztaty i spacery tematyczne, b – program (Nie)sprawni w kulturze
Fot. 16. Park Narodowy Eifel
Fot. 17a, b, c. Szkolenia pracowników PN Eifel w zakresie turystyki dostępnej
Fot. 18a, b, c. Redukowanie barier strukturalnych i tworzenie programów do doświadczeń
przyrodniczych w Parku Narodowym Eifel
Spis rycin
Ryc. 1. Liczba osób zaliczonych do osób z niepełnosprawnością prawomocnym orzeczeniem
lub wyrokiem sądu z uwzględnieniem wieku
Ryc. 2. Liczba osób zaliczonych do osób z niepełnosprawnością prawomocnym orzeczeniem
lub wyrokiem sądu z uwzględnieniem przyczyny niepełnosprawności oraz wieku
Ryc. 3. Liczba osób zaliczonych do osób z niepełnosprawnością prawomocnym orzeczeniem
lub wyrokiem sądu z uwzględnieniem wieku oraz płci
Ryc. 4. Liczba osób zaliczonych do osób z niepełnosprawnością prawomocnym orzeczeniem
lub wyrokiem sądu z uwzględnieniem aktywności na rynku pracy
Ryc. 5. Liczba osób zaliczonych do osób z niepełnosprawnością prawomocnym orzeczeniem
lub wyrokiem sądu z uwzględnieniem poziomu wykształcenia
Ryc. 6. Mechanizm powstawania stereotypów
Ryc. 7. Plakat informacyjny programu Zobaczyć niewidzialne. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Ryc. 8. Plakat informacyjny programu Pokonać niemożliwe. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Ryc. 9. Plakat informacyjny programu Usłyszeć ciszę. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Ryc. 10. Plakat informacyjny programu Uzyskać akceptację. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Ryc. 11. Plakat informacyjny programu (Nie)sprawni w kulturze. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Ryc. 12. Grafika promująca imprezę Przez progi kultury ludowej, która odbyła się 8 sierpnia 2019 r.
w Wielkopolskim Parku Etnograficznym
Ryc. 23. Procent dostępności serwisów wybranych podmiotów realizujących zadania publiczne
Ryc. 14. Serwis Jasnopis.pl analizuje tekst pod względem zrozumiałości dla odbiorcy
Ryc. 15. Przykłady mechanizmu powiększającego tekst odpowiednio na stronach: wot.org.pl,
bip. gniezno.eu, sejm.gov.pl
Ryc. 16. Kontrast na przykładzie odcieni szarości
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Ryc. 17. Aplikacja Colour Contrast Analyser
Ryc. 18. Znacznik „Alt” opisuje grafikę
Ryc. 19. Odnośnik graficzny z etykietą opisową na stronie Interia.pl
Ryc. 20. Prawidłowo określone nagłówki
Ryc. 21. Arkusze stylów CSS ułatwiają budowanie stron
Spis tabel
Tabela 1. Dostępność wybranych witryn internetowych

Aneks
Tabela 1. Kryteria oceny dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Tabela 2. Kryteria oceny dostępności dla osób niewidomych i niedowidzących
Tabela 3. Kryteria oceny dostępności dla osób niesłyszących i niedosłyszących
Tabela 4. Kryteria oceny dostępności dla odwiedzających z dziećmi
Tabela 5. Kryteria oceny dostępności dla osób starszych
Katalog kryteriów oceny68 zawierają tabele 2–6. Stosowane w opisie kryteriów znaki, skróty i normy
oznaczają:

 * – parametry zgodne z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (…)
 * * – parametry zgodne z opracowaniem Projektowanie bez barier – wytyczne ;
 in. – minimum, maks. – maksimum, ok. – około, Nd. – nie dotyczy;
m
 n ormy – w przypadku spadków przyjmuje się zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury
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;
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i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (…)71, że maksymalne nachylenie pochylni
dla osób poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego nie może przekroczyć:
przy wysokości
pochylni:

Usytuowanie pochylni
na zewnątrz,
bez przykrycia % nachylenia

wewnątrz budynku
lub pod dachem, % nachylenia

do 0,15 m

15

15

0,15–0,5 m

8

10

ponad 0,5 m

6

8

Pochylnie dla OzN o długości ponad 9 m powinny być podzielone na krótsze
odcinki przy zastosowaniu spoczników o długości co najmniej 1,4 m.

 s zerokość minimalna ciągów komunikacyjnych, przestrzeni oznacza rzeczywistą pustą, drożną
przestrzeń, nieograniczoną przedmiotami związanymi z użytkowaniem czy aranżacją wnętrza
(np. krzesła, siedziska) oraz korzystającymi z nich osobami.

68 K
 atalog kryteriów oceny dostępności obiektów stanowiących atrakcje turystyczne opracowany w ramach
projektów: Kryteria oceny dostępności Szlaku Piastowskiego, 25/DS/W/2018 oraz Analiza dostępności obiektów
Szlaku Piastowskiego, 19/DS/W/201919 – opracowanych na zlecenie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, kierownik projektów: Alina Zajadacz.
69	Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 18 września 2015 r. poz. 1422).
70	Kowalski K., 2016, Projektowanie bez barier – wytyczne, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa.
71	Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 18 września 2015 r. poz. 1422).
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Tabela 1. Kryteria oceny dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową
Lp.

Kryterium/cecha

1.

Wymogi ogólne

1.1.

Przejścia, drzwi – min. 0,9 m szerokości.

1.2.

Ciągi komunikacyjne mają co najmniej 1,2 m szerokości z możliwością
występowania lokalnych przewężeń o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m
na odcinkach o długości do 1,5 m.**

1.3.

Przestrzeń manewrowa przed elementami wyposażenia (drzwiami,
rampą, windą, podnośnikiem, okienkiem, ladą, kasą, WC, umywalką,
eksponatem, automatem itp.) wynosi min. 1,5 m × 1,5 m.

1.4.

W przestrzeni manewrowej w ramach ciągów pieszych, korytarzy
o szerokości mniejszej niż 1,8 m są zagwarantowane maks. co 25 m
przestrzenie umożliwiające mijanie się dwóch wózków. Szerokość takiej
przestrzeni wynosi min. 1,8 m, a jej długość min. 2 m.**

1.5.

Nawierzchnie w obiekcie są stabilne i antypoślizgowe.**

1.6.

Nawierzchnie w warunkach terenowych są stabilne, antypoślizgowe,
łatwe do chodzenia i jeżdżenia, utrzymane w sposób uniemożliwiający
zbieranie się wody i powstawanie kałuż.**

1.7.

Dzwonki, włączniki światła, czytniki kart, inne mechanizmy użytkowane
przez gości są umieszczone na wysokości 0,8–1,1 m** (optymalne
wysokości można sprawdzać z pozycji osoby siedzącej).

1.8.

Czytelny, jednolity system oznakowania dotyczący poruszania się
i udogodnień dla OzN w obiekcie.

2.

Parking72

2.1.

Co najmniej 1 lub 2 stanowiska postojowe, oznakowane kopertą dla OzN,
usytuowane blisko (do 50 m) w stosunku do wejścia głównego do obiektu,
z dostępnym chodnikiem lub ścieżką.

2.2.

W przypadku braku stanowiska postojowego w odległości do 50 m
od wejścia głównego do obiektu, możliwość dojazdu do najbliższego
wejścia dostępnego dla OzN na wózku lub poruszającej się z balkonikiem.

2.3.

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych użytkowanych
przez OzN mają szerokość co najmniej 3,6 m i długość 5 m.*

2.4.

W przypadku usytuowania wzdłuż jezdni – długość stanowiska
postojowego wynosi co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m
(z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m przy zapewnieniu korzystania
z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego).*

2.5.

Nawierzchnia parkingu jest łatwa do przejścia, przejechania
(bez wstrząsów) samodzielnie przez OzN na wózku lub o balkoniku.

2.6.

Oznakowanie miejsca postojowego dla OzN73 poprzez znak poziomy
(na nawierzchni) i pionowy, widoczny dla osoby wjeżdżającej na parking.

2.7.

Dojazd wózkiem inwalidzkim z parkingu do obiektu bez przeszkód
(np. obniżone krawędzie chodnika, maks. progi, krawężniki, stopnie
do 2 cm wysokości).

3.

Droga wewnętrzna

3.1.

Szerokość min. 1,5 m; przy odcinkach krótszych niż 6 m szerokość min.
1,2 m.

3.2.

Jest zachowana niezbędna do przejazdu wózka szerokość min. 0,9 m,
droga nie jest zastawiona przedmiotami.

3.3.

Powierzchnia manewrowa między barierkami wynosi min. 1,5 m × 1,5 m.

Tak/Nie
Nd.

Opis pomocniczy
dla audytorów
(ważne elementy)

72 M
 inimalną liczbę miejsc parkingowych dla OzN, w zależności od wielkości parkingu, określa ustawa z dnia 25
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14 poz. 60 z późn. zm.).
73	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r. Znak P-18. Znak P-20. Znak P-24.
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3.4.

Nawierzchnia drogi jest łatwa do chodzenia/przejechania samodzielnie
przez OzN (np. asfalt, płytki, pozbruk – bez zaokrągleń, o wąskich
spoinach).

3.5.

Teren płaski.

3.6.

Nieznaczne spadki terenu możliwe do pokonania samodzielnie, także
dzięki udogodnieniom (np. poręczne, rampy).

3.7.

Przy znacznych spadkach terenu, trudnych do pokonania samodzielnie –
zagwarantowana jest pomoc w dojeździe do obiektu.

4.

Bramy, furtki

4.1.

Bramy i furtki w ogrodzeniu nie otwierają się na zewnątrz działki.*

4.2.

Szerokość bramy wynosi w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku
zastosowania furtki jej szerokość nie jest mniejsza niż 0,9 m.*

5.

Główne wejście

5.1.

Jest na poziomie terenu.

5.2.

Posiada schody z poręczami, którym towarzyszy podjazd, rampa (poręcz
o kształcie dostosowanym do naturalnego chwytu dłoni i średnicy 4–5 cm).

5.3.

Posiada schody z poręczami (wg pkt 5.2), bez podjazdu, rampy, platformy
pionowej, w związku z tym istnieje inne wejście, które jest dostępne;
ponadto przy wejściu głównym jest oznaczenie dojścia do dostępnego
wejścia.

6.

Drzwi wejściowe

6.1.

Otwierane automatycznie.

6.2.

Drzwi obrotowe lub wahadłowe z usytuowanymi przy nich drzwiami
rozwieranymi lub rozsuwanymi, przystosowanymi do ruchu OzN.

6.3.

Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych
mają w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m.
W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych
szerokość skrzydła głównego jest nie mniejsza niż 0,9 m.*

6.4.

Wysokość progu nie przekracza 2 cm.*

6.5.

Przestrzeń manewrowa przed drzwiami i za drzwiami min. 1,5 m × 1,5 m.

6.6.

Sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb OzN*
na wysokości 0,8–1,2 m od posadzki (wysokość włącznika można
sprawdzić z pozycji osoby siedzącej).

7.

Drzwi wewnętrzne

7.1.

Otwierane automatycznie.

7.2.

Drzwi obrotowe lub wahadłowe z usytuowanymi przy nich drzwiami
rozwieranymi lub rozsuwanymi, przystosowanymi do ruchu OzN.

7.3.

Szerokość drzwi min. 0,9 m, wysokość min. 2 m.

7.4.

Wysokość progu nie przekracza 2 cm.

7.5.

Przestrzeń manewrowa przed drzwiami i za drzwiami min. 1,5 m × 1,5 m.

8.

Progi, stopnie

8.1.

Brak progów, stopni.

8.2.

Progi, stopnie o wysokości do 2 cm.

9.

Korytarze, ciągi komunikacyjne

9.1.

Szerokość korytarza o długości ponad 6 m – co najmniej 1,5 m.

9.2.

Szerokość korytarza o długości do 6 m – co najmniej 1,4 m.

10.

Podjazdy, pochylnie, rampy, platformy

10.1.

Podjazd, pochylnia, rampa, platforma pionowa umożliwia OzN
samodzielny dostęp do obiektu bez nadmiernego wysiłku.**

10.2.

Nachylenie pochylni nie przekracza przyjętych norm* zarówno na zewnątrz
budynku (bez przykrycia), jak i wewnątrz budynku (pod dachem).

10.3.

Pochylnie, rampy dla OzN o długości ponad 9 m są podzielone na krótsze
odcinki, przy zastosowaniu spoczników o długości co najmniej 1,4 m.*
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10.4.

Pochylnie przeznaczone dla OzN mają szerokość płaszczyzny ruchu
1,2 m, krawężniki obustronne o wysokości co najmniej 7 cm.*

10.5.

Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni zainstalowane
są obustronne poręcze, o odpowiednim kształcie i średnicy (wg pkt 5.2),
umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu.*

10.6.

Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich
początkiem i za końcem są przedłużone o 30 cm oraz zakończone
w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie.*

10.7.

Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni
wynosi co najmniej 1,5 m.*

10.8.

Powierzchnia spocznika przy pochylni ma wymiary co najmniej 1,5 m
× 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku.*

10.9.

Początek i koniec biegu pochylni jest wyróżniony za pomocą
kontrastowego koloru oraz zmiany w fakturze bądź sprężystości
nawierzchni. Szerokość takiego pasa wynosi min. 30 cm.**

11.

Winda

11.1.

Przestrzeń manewrowa przed miejscem wsiadania i wysiadania min.
1,5 m × 1,5 m.

11.2.

Zewnętrzny panel sterujący jest na wysokości 0,8–1,2 m od posadzki.**

11.3.

Brak paneli dotykowych.**

11.4.

Sygnalizacja przyjazdu windy – przy każdych drzwiach do windy jest
sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, informująca, która winda przyjechała,
panele sterujące są rozmieszczone w sposób jednakowy w całym
budynku, np. zawsze z prawej strony wejścia do windy.**

11.5.

Drzwi otwierane i zamykane automatycznie.**

11.6.

Drzwi wyposażone w system zatrzymujący zamykanie i otwierający je
ponownie (system jest oparty na czujnikach, zatrzymujących zamykanie
drzwi jeszcze przed kontaktem z osobą).**

11.7.

Drzwi do kabiny dźwigu osobowego mają szerokość min. 1,0 m,
natomiast sama kabina ma szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m,
poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablicę przyzywową na wysokości
od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny
z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją
głosową.*

11.8.

Na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych jest lustro umożliwiające
OzN na wózku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje
się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę.**

11.9.

Na korytarzu każdego piętra budynku naprzeciw windy jest zamieszczona
informacja dla osób poruszających się na wózkach, gdzie znajduje się
np. druga winda i wyjście ewakuacyjne dla OzN.

11.10.

Obok windy jest specjalny wózek ewakuacyjny (który w przypadku
blokady windy umożliwia zjazd schodami) dla osoby poruszającej się
na wózku inwalidzkim.

11.11.

W przypadku podnośnika – platforma pionowa ma powierzchnię min.
0,9 m × 1,4 m.

12.

Recepcje, kasy i punkty obsługi klienta

12.1.

Przestrzeń przed kontuarem min. 1,5 m × 1,5 m.

12.2.

Lada recepcji, kasy lub stanowisk obsługi, co najmniej na odcinku
o szerokości 0,9 m znajduje się nie wyżej niż 0,9 m od posadzki.**

12.3.

Pod blatem lady zapewniona jest przestrzeń umożliwiająca podjechanie
pod blat przodem wózka.**

12.4.

Inna możliwość komunikowania się z obsługą na siedząco.

12.5.

Goście na wózkach inwalidzkich mogą zająć miejsce obok swoich
towarzyszy w holu, poczekalni.

12.6.

W holu, przy recepcji, są dostępne dla gości krzesła, siedziska o różnej
wysokości, z oparciem, niektóre z podłokietnikami, dla tych, którzy mają
trudności z siadaniem i wstawaniem.
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13.

Ekspozycja, przestrzeń wystawowa

13.1.

"Przestrzeń manewrowa frontalnie przed obiektem/eksponatem
ma powierzchnię min. 1,5 × 1,5 m."

13.2.

Obiekty/eksponaty są widoczne, możliwe do poznania na siedząco,
w przypadku gablot, ich dolna krawędź jest na wysokości ok. 0,8 m,
umożliwia podjechanie przodem wózka (widoczność eksponatów
w gablotach, makiet można sprawdzić z pozycji osoby siedzącej).

13.3.

Informacje są możliwe do czytania na siedząco.

13.4.

Szerokość przejścia w pomieszczeniach (między elementami
wyposażenia) min. 0,9 m; w przypadku dużego natężenia ruchu, imprez
jest zagwarantowana min. szerokość przejść 1,2 m.

13.5.

W pomieszczeniach z zamontowanymi na stałe siedzeniami są
przewidziane wolne miejsca (przestrzeń) dla osób na wózkach.

13.6.

Osoba na wózku może poruszać się bez przeszkód w postaci progów
(tj. brak progów o wysokości ponad 2 cm) czy schodów.

14.

Zaplecze higieniczno-sanitarne

14.1.

Co najmniej jedna toaleta dostosowana do potrzeb OzN:
1) drzwi otwierane na zewnątrz, min. szerokość 0,9 m
2) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach min. 1,5 m × 1,5 m
3) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi
bez progów
4) odpowiednio przystosowana co najmniej jedna miska ustępowa
(z zagwarantowanym miejscem z lewej lub prawej strony min. 0,9 m,
tak aby osoba na wózku mogła się przesiąść na toaletę) i umywalka
(bez nogi, jej spód znajduje się powyżej kolan osoby siedzącej na wózku
min. 67–70 cm, a blat umywalki jest na wysokości 80–85 cm, jej
szerokość wynosi 60–70 cm, natomiast głębokość 50–60 cm)
5) uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
6) lustro nad zlewem zapewnia widoczność z pozycji stojącej i siedzącej
7) zamontowane wieszaki do ubrań na wysokości 1,20 m
8) dozowniki mydła, suszarki są zainstalowane w odpowiednich
miejscach i na odpowiedniej wysokości – w zasięgu rąk osoby siedzącej
na wózku.

14.2.

Sygnalizacja alarmowo-przyzywowa w toalecie dostosowana do potrzeb
OzN* zainstalowana w odpowiednim miejscu – w zasięgu rąk osoby
korzystającej z toalety.

15.

Punkty, usługi gastronomiczne

15.1.

Stoły, lady – wysokość ok. 0,75 m, pod stołem lub ladą jest zapewniona
przestrzeń na nogi osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,
o wysokości min. 0,7 m, szerokości min. 0,9 m i głębokości min. 0,6 m.**

15.2.

Możliwość regulacji wysokości blatu, dostosowania do indywidualnych
potrzeb.**

15.3.

Najwęższe przejście (także między elementami wyposażenia) min. 0,9 m.

16.

Szatnia

16.1.

Obszar ruchu w szatni wynosi co najmniej 1,5 m × 1,5 m. Przestrzeń
manewrowa wózka w szatni wynosi co najmniej 1,5 m × 1,5 m.

16.2.

W szatni znajdują się ławki o szerokości min. 40 cm i wysokości 45–50 cm.

16.3.

Szafki na ubrania i sprzęt ortopedyczny mają szerokość i wysokość
umożliwiającą przechowanie sprzętu ortopedycznego.

16.4.

Wysokość kontuaru, blatu ok. 0,8 m od podłoża.

17.

Automaty samoobsługowe, kioski informacyjne

17.1.

Przestrzeń manewrowa przed automatem min. 1,5 m × 1,5 m.

17.2.

Swobodny dostęp bez progów, krawężników, nierówności.

17.3.

Możliwość obsługi z pozycji siedzącej (elementy służące do obsługi
znajdują się na wysokości 0,8–1,1 m).**
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17.4.

Możliwość korzystania z urządzeń przez osoby na wózkach – ekran
zlokalizowany na wysokości 1–1,4 m i nachylony pod kątem 15–30°.
W przypadku elementów, którymi się manipuluje, są one na wysokości
0,8–1,1 m (należy sprawdzić widoczność treści prezentowanych
na ekranie z pozycji osoby siedzącej).

17.5.

Oświetlenie pozwala na swobodne odczytanie liter i znaków.

17.6.

Pod automatem przestrzeń umożliwiająca wygodne ustawienie przed
nim wózka.**

18.

Drogi w warunkach plenerowych

18.1.

Tablica informacyjna na temat miejsc dostępnych, np. toalety dla OzN
poruszających się na wózku lub za pomocą balkonika.

18.2.

Szerokość drogi zapewnia możliwość mijania się – min. 1,8 m.

18.3.

Na drogach o szerokości mniejszej niż 1,8 m są zagwarantowane maks.
co 25 m przestrzenie umożliwiające mijanie się dwóch wózków. Szerokość
takiej przestrzeni wynosi min. 1,8 m, a jej długość min. 2 m.

18.4.

Teren płaski.

18.5.

Nieznaczne spadki terenu, możliwe do pokonania samodzielnie, także
dzięki udogodnieniom (np. poręcze, rampy).

18.6.

Przy znacznych spadkach terenu, trudnych do pokonania samodzielnie
– zagwarantowana jest pomoc w poruszaniu się po obiekcie.

18.7.

Nawierzchnia drogi łatwa do samodzielnego chodzenia i jeżdżenia OzN
na wózku lub za pomocą balkonika (np. zadbana nawierzchnia asfaltowa,
nawierzchnie z płaskiego kamienia o podobnej wielkości i jakości,
chodnik betonowy), bez dziur, wystających elementów (np. płytki
chodnika, korzenie).

18.8.

W przypadku barierek, powierzchnia manewrowa między nimi wynosi
min. 1,5 m × 1,5 m.

18.9.

Szerokość przejścia, przejazdu obok przeszkód; odległość pomiędzy
słupami wynosi min. 0,9 m.

18.10.

W przypadku toalet w warunkach plenerowych jest zagwarantowana
co najmniej jedna toaleta dostosowana do potrzeb OzN.

18.11.

Pomoc personelu obsługującego w obiekcie w korzystaniu
ze stosowanych środków transportu miejscowego (np. promu
gwarantującego przeprawę na wyspę).

19.

Informacja Turystyczna

19.1.

Strona internetowa z opisem oferty i udogodnień dla OzN ruchową
(np. zdjęcia, spacery wirtualne pokazujące realia obiektu).

19.2.

Materiały drukowane: plany, mapy, foldery, przewodniki z informacją
o ofercie i udogodnieniach dla OzN ruchową.

19.3.

Możliwość łatwego pobierania materiałów informacyjnych (np. planu
obiektu) w formatach do druku i na urządzenia mobilne.

19.4.

Aplikacja na urządzenia mobilne z przewodnikiem adresowanym do OzN
ruchową.

19.5.

Punkt informacji w obiekcie.

19.6.

Bieżąca aktualizacja informacji na stronie internetowej, w aplikacjach
mobilnych.

20.

Personel obsługujący odwiedzających

20.1.

Personel przeszkolony w zakresie obsługi OzN ruchową (instytucja
szkoląca).

20.2.

Możliwość skorzystania z usług asystenta, przewodnika turystycznego.

20.3.

Konsultant dostępności – osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych
z dostępnością obiektu, możliwych do zadawania telefonicznie, poprzez
e-mail, bezpośrednio w obiekcie.

21.

Inne usługi, udogodnienia

21.1.

Możliwość wypożyczenia wózka inwalidzkiego w obiekcie.
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21.2.

Możliwość wypożyczenia składanych krzeseł.

21.3.

Inne usługi (jakie?).

22.

Bilety wstępu

22.1.

Bilety ulgowe.

22.2.

Bezpłatne wejścia.

AUTOEWALUACJA
1.

Osoba z niepełnosprawnością ruchową może samodzielnie,
bez pomocy:

1.1

Wejść do obiektu.

1.2.

Przemieszczać się po obiekcie.

1.3.

Używać urządzeń udostępnionych w obiekcie.

2.

Jaka część ekspozycji jest dla OzN ruchową:

2.1.

Dostępna do samodzielnego zwiedzania (należy określić w %).

2.2.

Dostępna do zwiedzania przy pomocy innych osób (należy określić w %).

2.3.

Zupełnie niedostępna (należy określić w %).

3.

Czy w nagłych przypadkach pracownicy obiektu są w stanie sprawnie
ewakuować OzN ruchową?

4.

Czy planowane są prace w nadchodzącym roku związane z poprawą
dostępności dla OzN ruchową? Jeśli tak, należy określić jakie.

5.

Czy rejestrowane są i rozpatrywane zapytania, uwagi OzN ruchową?
Jeśli tak, to jakie wątki są poruszane i jakie działania na ich podstawie
podjęto.

Tabela 2. Kryteria oceny dostępności dla osób niewidomych i niedowidzących
Lp.

Kryterium/cecha

1.

Wymogi ogólne

1.1.

Brak wystających (z góry, boku, dołu) przeszkód (elementów
architektury, wystroju) na drogach oraz w obiekcie.

1.2.

Urządzenia, obiekty małej architektury mają łagodnie zakończone,
niewystające elementy.

1.3.

Kontrasty w wystroju obiektu (kolor, tekstura) ułatwiające orientację
przestrzenną i odbiór informacji przez osoby niedowidzące (np. ściany
wewnętrzne silnie kontrastują z podłogą, ościeżnice drzwi kontrastują
z kolorem ścian), brak jaskrawych powierzchni powodujących olśnienie.

1.4.

Drogi, ciągi komunikacyjne są czytelnie oznakowane na nawierzchni
poprzez pasy prowadzące (wskazują drogę i łączą ze sobą poszczególne
punkty; składają się z równolegle biegnących linii), pola uwagi (składają
się z wypukłych punktów; oznaczają skrzyżowania ścieżek dotykowych
oraz miejsc wymagających podjęcia decyzji lub mogących stanowić
niebezpieczeństwo, np. przed schodami, drzwiami, na rozwidleniu dróg)
lub zmianę faktury podłoża.

1.5.

Nawierzchnie w obiekcie są stabilne i antypoślizgowe.

1.6.

Nawierzchnie w warunkach terenowych są stabilne, antypoślizgowe,
utrzymane w sposób uniemożliwiający zbieranie się wody i powstawanie
kałuż.

1.7.

Tabliczki informujące o funkcjach pomieszczeń w formie wizualnej
i dotykowej. Informacja dotykowa znajduje się na ścianie, po stronie
klamki, na wysokości min. 1,2 m (dół tabliczki) i maks. 1,6 m (góra
tabliczki) w odległości 5–10 cm od ościeżnicy drzwi.

2.

Oznakowanie

2.1.

Wejścia publiczne łatwo można odróżnić od miejsc prywatnych
czy związanych z administracją, zapleczem technicznym.

Tak/Nie
Nd.

Opis pomocniczy
dla audytorów
(ważne elementy)
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2.2.

System oznakowania jest jednolity i konsekwentny w całym obiekcie.

2.3.

Informacje, składające się z liczb, liter (do 4 znaków), piktogramy,
symbole są wyczuwalne dotykowo (grafika wypukła, pismo wypukłe).

2.4.

Informacje służące orientacji przestrzennej i składające się ze słów
są przygotowane w alfabecie Braille’a i/lub w wersji dźwiękowej.

3.

Drzwi wejściowe

3.1.

Rozpoznawalne dotykowo przez zmianę rodzaju nawierzchni przed
wejściem.

3.2.

Drzwi rozwierane lub rozsuwane albo drzwi obrotowe lub wahadłowe
z usytuowanymi przy nich drzwiami rozwieranymi lub rozsuwanymi,
przystosowanymi do ruchu OzN.

3.3.

Drzwi szklane mają kontrastujące krawędzie i klamki w stosunku
do koloru ścian i podłogi.

4.

Drzwi wewnętrzne

4.1.

Drzwi:
automatycznie otwierane; w przypadku drzwi obrotowych lub
wahadłowych występują w sąsiedztwie drzwi rozwierane lub rozsuwane,
przystosowane do ruchu OzN.

4.2.

Drzwi szklane mają kontrastujące krawędzie i klamki w stosunku
do koloru ścian i podłogi.

5.

Progi, stopnie, schody

5.1.

Wizualne oznaczenie schodów – kontrastowo oznaczone krawędzie
stopni wykonane na pionowej i poziomej części stopnia o szerokości
pasa 4–5 cm.

5.2.

Oznaczenie schodów poprzez zmianę faktury, odcienia lub barwy w pasie
30 cm przed krawędzią stopnia.

5.3.

Krawędzie stopni schodów wyróżniają się kolorem kontrastującym
z kolorem posadzki.

5.4.

Schody przeznaczone do pokonywania wysokości większej niż 0,5 m są
wyposażone w balustrady lub inne zabezpieczenia ze strony przestrzeni
otwartej. Poręcz znajduje się po obu stronach biegu.

5.5.

Górna część poręczy znajduje się na wysokości 0,85–1 m od przedniej
krawędzi stopnia.

5.6.

Poręcze są kontynuowane na początku i na końcu schodów przynajmniej
na odcinku 30 cm poziomo.

5.7.

Dotykowe informacje o piętrze na początku i na końcu poręczy.

6.

Korytarze, ciągi komunikacyjne

6.1.

Oznaczenia elementami wyczuwanymi dotykowo (np. ściany z listwąporęczą, służącymi jako pomoc w orientacji przestrzennej, inne elementy
budowlane, wykorzystane do orientacji w budynku).

6.2.

Kontrastowość kolorów (ścian w stosunku do podłogi, elementów
ułatwiających orientację przestrzenną).

6.3.

Dotykowy plan ciągów komunikacyjnych.

7.

Winda

7.1.

Zewnętrzny panel sterujący jest na wysokości 0,8–1,2 m od posadzki.

7.2.

Brak paneli dotykowych.

7.3.

Sygnalizacja przyjazdu windy – przy każdych drzwiach do windy jest
sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, informująca, która winda przyjechała,
panele sterujące są rozmieszczone w sposób jednakowy w całym
budynku, np. zawsze z prawej strony wejścia do windy.

7.4.

Drzwi otwierane i zamykane automatycznie.

7.5.

Elementy obsługi, numery pięter – są wyczuwalne dotykowo.

7.6.

Komunikaty tekstowe w alfabecie Braille’a.

7.7.

W kabinie windy stosowane są komunikaty dźwiękowe (np. parter,
wyjście z budynku).
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8.

Recepcje, kasy i punkty obsługi klienta

8.1.

Przejście od drzwi wejściowych do lady/kasy jest wyczuwalne dotykowo.
Oznaczenia (np. pasy prowadzące) są prowadzone w sposób ciągły,
czytelny.

9.

Oświetlenie w obiekcie

9.1.

Naturalne (światło dzienne) lub jasne, sztuczne oświetlenie
(ale niepowodujące olśnienia).

10.

Ekspozycja, przestrzeń wystawowa

10.1.

Zwiedzanie z przewodnikiem z narracją (audiodeskrypcją).

10.2.

Audioprzewodniki.

10.3.

Filmy z audiodeskrypcją.

10.4.

Reprodukcje, repliki atrakcyjnych eksponatów, makiety obiektów,
miniatury – możliwe do poznania dotykiem.

10.5.

Opisy w alfabecie Braille’a.

10.6.

Ciągi komunikacyjne, kierunek zwiedzania ekspozycji – wyczuwalne
dotykowo poprzez oznaczenia na podłodze (pasy prowadzące, pola
uwagi, zmianę faktury podłoża).

11.

Zaplecze higieniczno-sanitarne

11.1.

Wypukła grafika i/lub opis w alfabecie Braille’a w oznakowaniu toalet.

11.2.

Kontrastowość kolorów w wyposażeniu.

12.

Punkty, usługi gastronomiczne

12.1.

Jasne, ale nieoślepiające oświetlenie.

12.2.

Brak przy stołach elementów wyposażenia, wystroju (np. lamp,
wazonów) przeszkadzających w kontakcie wzrokowym osobom
niedowidzącym lub stanowiących zagrożenie dla osób niewidomych.

12.3.

W przypadku samoobsługi, „stołu szwedzkiego” możliwa pomoc dla osób
niewidomych ze strony pracowników.

12.4.

Treść menu w formie dostępnej dla osób niewidomych (np. poprzez
urządzenia mobilne do odczytu przez programy czytające, syntezatory
– ang. screen reader).

13.

Automaty samoobsługowe, kioski informacyjne

13.1.

Oświetlenie pozwala na swobodne odczytanie liter i znaków, możliwość
powiększenia znaków oraz uruchomienia funkcji dźwiękowej.

13.2.

Elementy obsługi są wyczuwalne dotykowo.

13.3.

Informacja głosowa.

14.

Drogi w warunkach plenerowych

14.1.

Wyczuwalne dotykowo granice drogi pieszej (np. krawężniki z kamieni,
drewnianych belek, krawężniki na brzegu trawnika).

14.2.

Zróżnicowana nawierzchnia drogi, ułatwiająca orientację przestrzenną.

14.3.

Pasy prowadzące i pola uwagi na powierzchni drogi.

14.4.

Brak przeszkód, elementów wystających (z góry, boku, dołu), mogących
stanowić niebezpieczeństwo (np. gałęzi drzew).

14.5.

Miejsca niebezpieczne są oznakowane w sposób komunikatywny
dla osób niewidomych i niedowidzących.

14.6.

Nawierzchnia drogi łatwa do chodzenia i jeżdżenia (np. zadbana
nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnie z kamienia o wyrównanej wielkości
i jakości, chodnik betonowy), bez dziur, kałuż, wystających elementów
(np. płytki chodnika, korzenie).

14.7.

Pomoc personelu obsługującego w obiekcie w korzystaniu
ze stosowanych środków transportu miejscowego (np. promu
gwarantującego przeprawę na wyspę).

15.

Informacja Turystyczna

15.1.

Strona internetowa spełniająca kryteria WCAG 2.0 na poziomie AA.
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15.2.

Strona internetowa z audiodeskrypcją.

15.3.

Strona internetowa z informacją o ofercie i udogodnieniach dla osób
niewidomych i niedowidzących.

15.4.

Opracowania audio.

15.5.

Plan dotykowy (tyflograficzny), grafika dotykowa (reliefowa).

15.6.

Materiały informacyjne drukowane dla osób niedowidzących (czcionka
bezszeryfowa – np. Arial, Verdana, Helvetica; wielkość min. 14 pkt,
kontrastowość tła w stosunku do druku).

15.7.

Punkt informacji w obiekcie.

15.8.

Inne formy informacji turystycznej.

15.9.

Bieżąca aktualizacja informacji na stronie internetowej, w aplikacjach
mobilnych.

16.

Personel obsługujący odwiedzających

16.1.

Personel przeszkolony w zakresie obsługi osób niewidomych
i niedowidzących (przez instytucję szkolącą).

16.2.

Możliwość skorzystania z usług asystenta, przewodnika turystycznego
z umiejętnością audiodeskrypcji.

16.3.

Konsultant dostępności – osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych
z dostępnością obiektu, możliwych do zadawania telefonicznie, poprzez
e-mail, bezpośrednio w obiekcie.

17.

Inne usługi, udogodnienia

17.1.

Możliwość wejścia z psem asystującym.

17.2.

Miejsca do odpoczynku z psem asystującym.

18.

Bilety wstępu

18.1.

Bilety ulgowe.

18.2.

Bezpłatne wejścia.

AUTOEWALUACJA
1.

Osoba niewidoma, słabowidząca może samodzielnie, bez pomocy:

1.1.

Wejść do obiektu.

1.2.

Przemieszczać się po obiekcie.

1.3.

Używać urządzeń udostępnionych w obiekcie.

2.

Jaka część ekspozycji jest dla osób niewidomych i niedowidzących:

2.1.

Dostępna do poznania innymi zmysłami niż wzrok (należy określić w %).

2.2.

Dostępna do zwiedzania przy pomocy innych osób (należy określić w %).

2.3.

Zupełnie niedostępna (należy określić w %).

3.

Czy w nagłych przypadkach pracownicy obiektu są w stanie sprawnie
ewakuować OzN z dysfunkcją wzroku?

4.

Czy planowane są prace w nadchodzącym roku związane z poprawą
dostępności dla osób niewidomych i niedowidzących? Jeśli tak, należy
określić jakie.

5.

Czy rejestrowane są i rozpatrywane zapytania, uwagi osób
niewidomych i niedowidzących? Jeśli tak, to jakie wątki są poruszane
i jakie działania na ich podstawie podjęto.
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Tabela 3. Kryteria oceny dostępności dla osób niesłyszących i niedosłyszących
Lp.

Kryterium/cecha

1.

Wymogi ogólne

1.1.

Sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb OzN*
poprzez sprzężenie z alarmami wizualnymi (sygnalizacja świetlna,
wibracje).

1.2.

Pętla indukcyjna.

1.3.

Tabliczki informujące o funkcjach pomieszczeń w formie wizualnej.**

1.4.

Źródło światła nie znajduje się za osobą obsługującą (nie powoduje
olśnienia).**

1.5.

Oświetlenie zapewniające możliwość czytania z ruchu ust.**

2.

Oznakowanie

2.1.

System oznakowania jest jednolity i konsekwentny w całym obiekcie.

2.2.

Oznakowanie graficzne w obiekcie: symbole, ikony, plany ułatwiające
poruszanie się po ekspozycji i korzystanie z infrastruktury obiektu (kasa
biletowa, szatnia, toaleta, barek itp.).

3.

Winda

3.1.

Sygnalizacja windy – przy każdych drzwiach do windy jest sygnalizacja
świetlna i dźwiękowa, informująca, która winda przyjechała.**

3.2.

W kabinie windy powyżej tablicy przyzywowej lub nad drzwiami windy
jest wyświetlacz pokazujący nr piętra, na którym znajduje się winda.**

3.3.

Na wyświetlaczu w kabinie windy pojawia się informacja o zatrzymaniu
windy na danym piętrze.**

4.

Recepcje, kasy i punkty obsługi klienta

4.1.

Możliwość komunikowania się w polskim języku migowym (PJM)
po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

4.2.

Komunikowanie się poprzez pismo.

4.3.

Możliwe inne formy komunikowania się (np. odczytywanie z ust,
fonogesty, korzystanie z tłumacza PJM online, napisy symultaniczne).

5.

Ekspozycja, przestrzeń wystawowa

5.1.

Możliwość zwiedzania z przewodnikiem w PJM (po wcześniejszym
zgłoszeniu takiej potrzeby).

5.2.

Filmy z lektorem PJM.

5.3.

Filmy z napisami.

5.4.

Napisy przy eksponatach, opis ekspozycji.

5.5.

Informacje dźwiękowe są dostępne na piśmie, w formie graficznej.

5.6.

Materiały do łatwego czytania (dostosowane do zasobów słownika PJM).

5.7.

Plany, mapy dostosowane do percepcji osób niesłyszących (grafika,
nieskomplikowane opisy).

5.8.

Rysunki, zdjęcia, schematy ilustrujące treść ekspozycji.

6.

Informacja Turystyczna

6.1.

Strona internetowa z nagraniami w PJM i/lub napisami.

6.2.

Strona internetowa z informacją o ofercie i udogodnieniach dla osób
niesłyszących i niedosłyszących.

6.3.

Spacery wirtualne z napisami.

6.4.

Materiały do łatwego czytania (dostosowane do zasobów słownika PJM).

6.5.

Aplikacja na urządzenia mobilne z PJM i/lub napisami.

Tak/Nie
Nd.

Opis pomocniczy
dla audytorów
(ważne elementy)
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6.6.

Materiały drukowane: plany, mapy, foldery, przewodniki dostosowane
do odbioru osób niesłyszących, z uwzględnieniem informacji na temat
dostępności ekspozycji oraz samego obiektu (kasa biletowa, szatnia,
toaleta, barek itp.).

6.7.

Możliwość łatwego pobierania materiałów informacyjnych (np. planu
obiektu) w formatach do druku i na urządzenia mobilne.

6.8.

Punkt informacji w obiekcie.

6.9.

Bieżąca aktualizacja informacji na stronie internetowej, w aplikacjach
mobilnych.

7.

Personel obsługujący odwiedzających

7.1.

Personel przeszkolony w zakresie obsługi osób niesłyszących
i niedosłyszących (instytucja szkoląca).

7.2.

Możliwość skorzystania z usług asystenta, przewodnika turystycznego
znającego PJM, inne formy komunikowania się z osobami niesłyszącymi.

7.3.

Konsultant dostępności – osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych
z dostępnością obiektu, możliwych do zadawania telefonicznie, poprzez
e-mail, bezpośrednio w obiekcie.

7.4.

Możliwość wyboru optymalnej formy komunikowania się (np. poprzez
pismo, odczytywanie z ruchu ust, fonogesty).

7.5.

Możliwość komunikowania się z wykorzystaniem tłumacza PJM online.

8.

Inne usługi, udogodnienia

8.1.

Spotkania, warsztaty, imprezy adresowane do osób niesłyszących
i niedosłyszących.

9.

Bilety wstępu

9.1.

Bilety ulgowe.

9.2.

Bezpłatne wejścia.

AUTOEWALUACJA
1.

Osoba niesłysząca, może samodzielnie, bez pomocy:

1.1.

Porozumiewać się w obiekcie.

1.2.

Przyswajać informacje na temat ekspozycji.

1.3.

Używać urządzeń udostępnionych w obiekcie.

2.

Jaka część ekspozycji jest dla osób niesłyszących i niedosłyszących:

2.1.

Dostępna do samodzielnego zwiedzania (należy określić w %).

2.2.

Dostępna do zwiedzania przy pomocy innych osób (należy określić w %).

2.3.

Zupełnie niedostępna (należy określić w %).

3.

Czy w nagłych przypadkach pracownicy obiektu są w stanie sprawnie
ewakuować OzN z dysfunkcją słuchu?

4.

Czy planowane są prace w nadchodzącym roku związane z poprawą
dostępności dla osób niesłyszących i niedosłyszących? Jeśli tak,
należy określić jakie.

5.

Czy rejestrowane są i rozpatrywane zapytania, uwagi osób
niesłyszących i niedosłyszących? Jeśli tak, to jakie wątki są poruszane
i jakie działania na ich podstawie podjęto.
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Tabela 4. Kryteria oceny dostępności dla odwiedzających z dziećmi
Lp.

Kryterium/cecha

1.

Wymogi ogólne

1.1.

Określenie przez obiekt wieku dzieci, do których dostosowane są: oferta
zwiedzania i występujące w obiekcie udogodnienia.

1.2.

Personel przeszkolony w zakresie obsługi dzieci w różnych grupach
wiekowych (instytucja szkoląca).

2.

Ekspozycja, przestrzeń wystawowa

2.1.

Lekcje, warsztaty dla dzieci w różnych grupach wiekowych.

2.2.

Zwiedzanie z przewodnikiem turystycznym z formą przekazu
dostosowaną dla dzieci.

2.3.

Audioprzewodnik ze ścieżką dla dzieci.

2.4.

Strefy, punkty gier i zabaw, stanowiska do eksperymentów towarzyszące
ekspozycji.

2.5.

Gry terenowe, questy, karty pracy i inne materiały drukowane
aktywizujące dzieci podczas zwiedzania (bez wersji cyfrowej),
do pobrania w kasie lub punkcie informacji.

2.6.

Aplikacja mobilna lub inne cyfrowe materiały aktywizujące dzieci
podczas zwiedzania (np. z zagadkami, legendami związanymi
z ekspozycją).

2.7.

Możliwość dotykania wybranych eksponatów.

2.8.

Możliwość zwiedzania w „duchu epoki”, np. w strojach z epoki,
z rekwizytami.

2.9.

Przystosowanie części wystawienniczej do wzrostu niskich zwiedzających
poprzez umożliwienie oglądania, dotykania przez dzieci (zawieszenie
maks. 70 cm nad ziemią lub niżej).

2.10.

Materiały do łatwego czytania.

2.11.

Inne atrakcje dla dzieci (jakie?).

3.

Zaplecze higieniczno-sanitarne

3.1.

Toaleta dostosowana do potrzeb dzieci.

3.2.

Miejsce do pielęgnacji niemowląt i małych dzieci.

3.3.

Miejsce/strefa do odpoczynku z dziećmi.

3.4.

Zabezpieczenie elementów potencjalnie niebezpiecznych dla dzieci.

4.

Punkty, usługi gastronomiczne

4.1.

Menu dostosowane do potrzeb dzieci.

4.2.

Miejsce konsumpcji dostosowane do potrzeb i wieku dzieci.

4.3.

Kącik dla dzieci (do zabawy, odpoczynku).

5.

Inne usługi, udogodnienia

5.1.

Możliwość zwiedzania z własnym wózkiem dziecięcym.

5.2.

Możliwość pozostawienia wózka (np. w szatni, wózkarni).

5.3.

Możliwość wypożyczenia nosidła, wózka lub innego pojazdu dla dziecka
na czas zwiedzania (np. wózka-zabawki).

5.4.

Możliwość zakupu pamiątek dla dzieci tematycznie związanych
z obiektem.

5.5.

Imprezy, festyny rodzinne.

5.6.

Inne (jakie?).

6.

Dostępność informacji przed pojawieniem się w obiekcie

6.1.

Strona internetowa z materiałami multimedialnymi adresowanymi
do dzieci.

Tak/Nie
Nd.

Opis pomocniczy
dla audytorów
(ważne elementy)
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6.2.

Strona internetowa z informacją o ofercie i udogodnieniach dla dzieci.

6.3.

Profil w mediach społecznościowych (MS) z informacjami o ofercie
i udogodnieniach dla dzieci.

6.4.

Informacja dostępna w aplikacjach oraz inne formy informacji
turystycznej (jakie?).

6.5.

Bieżąca aktualizacja informacji na stronie internetowej, w aplikacjach
mobilnych.

6.6.

Konsultant dostępności – osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych
z dostępnością obiektu, możliwych do zadawania telefonicznie, poprzez
e-mail, bezpośrednio w obiekcie.

7.

Bilety wstępu

7.1.

Bilety ulgowe.

7.2.

Bezpłatne wejścia.

AUTOEWALUACJA
1.

Czy obiekt jest nastawiony na obsługę rodziny z dziećmi?

2.

Czy w ostatnim roku (lub od ostatniej ewaluacji) wprowadzono
w obiekcie udogodnienia z myślą o rodzinach z dziećmi?

3.

Czy w nadchodzącym roku planowane są prace związane z poprawą
dostępności dla dzieci? Jeśli tak, jakie.

4.

Czy rejestrowane są i rozpatrywane zapytania, uwagi dzieci
i odwiedzających z dziećmi? Jeśli tak, to jakie wątki są poruszane i jakie
działania na ich podstawie podjęto.

Tabela 5. Kryteria oceny dostępności dla osób starszych
Lp.

Kryterium/cecha

1.

Wymogi ogólne

1.1.

Komfort zwiedzania (wygoda wyposażenia, tempo zwiedzania
dostosowane do potrzeb osób w starszym wieku).

1.2.

W warunkach wymagających pokonywania znacznych odległości
występują miejsca siedzące nie rzadziej niż co ok. 30 m.**

1.3.

Nawierzchnie w obiekcie są stabilne i antypoślizgowe.**

1.4.

Nawierzchnie w warunkach terenowych są stabilne, antypoślizgowe,
utrzymane w sposób uniemożliwiający zbieranie się wody i powstawanie
kałuż.**

2.

Ekspozycja, przestrzeń wystawowa

2.1.

Zwiedzanie indywidualne z przewodnikiem.

2.2.

Zwiedzanie grupowe z przewodnikiem.

2.3.

Imprezy, warsztaty dla seniorów (stałe, cykliczne, okazjonalne,
na zamówienie).

3.

Zaplecze higieniczno-sanitarne

3.1.

Toaleta w obiekcie.

3.2.

Toaleta w sąsiedztwie obiektu.

3.3.

Sygnalizacja alarmowo-przyzywowa w toalecie.

4.

Miejsca/strefy do odpoczynku

4.1.

Krzesła/ławy/siedziska z oparciem w trakcie zwiedzania ekspozycji.

4.2.

Krzesła/ławy/siedziska z oparciem w punktach widokowych.

4.3.

W holu, przy recepcji, dostępne są dla gości krzesła o różnej wysokości,
niektóre z podłokietnikami (dla tych, którzy mają trudności z siadaniem
i wstawaniem).

Tak/Nie
Nd.

Opis pomocniczy
dla audytorów
(ważne elementy)
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5.

Informacja Turystyczna

5.1.

Strona internetowa z informacją o ofercie i udogodnieniach dla osób
starszych.

5.2.

Materiały drukowane: plany, mapy, foldery, przewodniki z ofertą dla osób
starszych, informacja o udogodnieniach i infrastrukturze (toalety,
szatnia, windy, schody, miejsca odpoczynku itd.).

5.3.

Punkt informacji w obiekcie.

5.4.

Bieżąca aktualizacja informacji na stronie internetowej, w aplikacjach
mobilnych.

6.

Personel obsługujący odwiedzających

6.1.

Personel przeszkolony w zakresie obsługi osób starszych (instytucja
szkoląca).

6.2.

Możliwość skorzystania z usług asystenta, przewodnika turystycznego.

6.3.

Konsultant dostępności – osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych
z dostępnością obiektu, możliwych do zadawania telefonicznie, poprzez
e-mail, bezpośrednio w obiekcie.

7.

Inne usługi, udogodnienia

7.1.

Imprezy, festyny rodzinne.

7.2.

Możliwość wypożyczenia składanych krzeseł, siedzisk także z oparciem.

8.

Bilety wstępu

8.1.

Bilety ulgowe.

8.2.

Bezpłatne wejścia.

AUTOEWALUACJA
1.

Czy obiekt jest dobrze przystosowany do zwiedzania przez osoby
starsze?

2.

Czy w nagłych przypadkach pracownicy obiektu są w stanie sprawnie
ewakuować osoby starsze?

3.

Czy planowane są prace w nadchodzącym roku związane
z poprawą dostępności dla osób starszych? Jeśli tak, należy określić
jakie.

4.

Czy rejestrowane są i rozpatrywane zapytania, uwagi osób
starszych? Jeśli tak, to jakie wątki są poruszane i jakie działania na ich
podstawie podjęto.
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„(…) praca stanowi małe kompendium wiedzy na temat turystyki dostępnej
skierowane do personelu sektora usług turystycznych. Podręcznik jest bardzo
potrzebny na rynku usług turystycznych, bowiem nie da się od razu przeszkolić
na kursach wszystkich gestorów branży turystycznej, a obecnie wzrasta
zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi. Praca obejmuje zagadnienia związane
z niepełnosprawnością (pojęcie, mity i stereotypy, zasady postępowania wobec
osób z niepełnosprawnościami), podstawowe akty prawne dotyczące dostępności
i niepełnosprawności, koncepcję turystyki dostępnej, zasady projektowania
uniwersalnego, przykłady dobrych praktyk obiektów turystycznych Szlaku
Piastowskiego oraz rekomendacji, standardów dostępności zarówno do obiektów,
jak i do informacji turystycznej na stronach internetowych.
Praca recenzowana stanowi podstawę do kontynuacji tej problematyki i wypełnia lukę
odnoszącą się do zachowań i dostępności wobec turystów z niepełnosprawnościami.
Sposób postrzegania tej grupy niewiele się zmienia, nadal osoby sprawne posługują się
stereotypami typu inwalida, kaleka, osoba wymagająca pomocy, współczucia itd.,
co świadczy o niskiej podatności społeczeństwa na zmiany (…)”.
Z recenzji wydawniczej prof. Anny Kołodziejczak
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