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CEL.

Niniejszy dokument zawiera wymogi dotyczące
zakresu zastosowania niniejszych wytycznych
i wymogi techniczne dotyczące dostępności
budynków i obiektów dla osób niepełnosprawnych
zgodnie z ustawą o niepełnosprawnych Amerykanach
(ADA) z 1990 r. Niniejsze wymogi dotyczące zakresu
zastosowania niniejszych wytycznych i wymogi
techniczne mają być stosowane podczas
projektowania, budowy i przebudowy budynków
i obiektów, o których mowa w tytule II i III ustawy
ADA, w zakresie wymaganym przez przepisy wydane
przez agencje federalne, w tym Departament
Sprawiedliwości i Departament Transportu,
na mocy ustawy ADA.
Ilustracje przedstawione w normie ANSI A117.1-1980
oraz jej treść zostały powielone za zgodą
Amerykańskiego Instytutu Normalizacyjnego (ANSI).
Gwiazdka przy numerze akapitu oznacza, że
w Załączniku przedstawiono dodatkowy materiał
powiązany z takim akapitem. W Załączniku
odpowiednie numery akapitów są poprzedzone
literą A.
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UWAGI OGÓLNE.

2.1 Przepisy dotyczące dorosłych i dzieci.
Przedstawione w niniejszych wytycznych specyfikacje
opierają się na wymiarach i cechach
antropometrycznych osób dorosłych. Wytyczne te
zawierają również alternatywne specyfikacje oparte
na wymiarach i cechach antropometrycznych dzieci
dla pitników, misek ustępowych, kabin ustępowych,
umywalek, zlewów, a także stałych lub
wbudowanych siedzeń i stołów.
2.2* Równoważne udogodnienia. Dozwolone są
odstępstwa od określonych w niniejszym dokumencie
poszczególnych wymogów technicznych i wymogów
dotyczących zakresu zastosowania niniejszych
wytycznych poprzez zastosowanie innych projektów
i technologii, jeżeli zastosowane alternatywne
projekty i technologie zapewnią zasadniczo
równoważny lub lepszy poziom dostępności obiektu
i jego funkcjonalności.

2.3 Włączenie przez odniesienie.
2.3.1 Uwagi ogólne. Dokumenty wymienione w pkt
2.3.2 są włączone do niniejszego dokumentu przez
odniesienie. Dyrektor Rejestru Federalnego
zatwierdził możliwość włączenia tych materiałów
przez odniesienie zgodnie z tytułem 5, art. 552(a)
Kodeksu Stanów Zjednoczonych oraz tytułem 1,
część 51 Kodeksu Przepisów Federalnych.
Dokumenty odniesienia są dostępne do wglądu
w siedzibie Rady ds. Zgodności w Zakresie Barier
Architektonicznych i Transportowych, 1331 F Street,
NW., Suite 1000, Waszyngton, DC; w Departamencie
Sprawiedliwości, Wydział Praw Obywatelskich, Dział
Praw Osób Niepełnosprawnych,1425 New York
Avenue, NW., Waszyngton, DC; lub w Biurze
Rejestru Federalnego, 800 North Capitol Street, NW.,
Suite 700, Waszyngton, DC.
2.3.2 Powiązane publikacje Niniejszy dokument
zawiera odniesienia do określonych wersji
dokumentów wymienionych poniżej. W miejscach,
w których występują różnice pomiędzy niniejszym
dokumentem a dokumentami odniesienia,
zastosowanie mają postanowienia niniejszego
dokumentu.
2.3.2.1 Standardy Amerykańskiego Towarzystwa
ds. Badań i Materiałów (ASTM). Powiązane
publikacje można uzyskać od Amerykańskiego
Towarzystwa ds. Badań i Materiałów (ASTM) pod
adresem 100 Bar Harbor Drive, West Conshohocken,
Pensylwania 19428 (http://www.astm.org).
„Standardowa specyfikacja tłumienia energii
systemów powierzchniowych pod wyposażeniem
i wokół wyposażenia placu zabaw” ASTM F 1292-99
(zob. pkt 15.6.7.2 Podłoża, strefy użytkowania).
„Standardowa specyfikacja bezpieczeństwa
konsumentów dotycząca wyposażenia placów zabaw
do użytku publicznego” ASTM F 1487-98 (zob.
pkt 3.5 Definicje, strefa użytkowania).
„Standardowa specyfikacja dotycząca określania
dostępności systemów powierzchniowych pod
wyposażeniem i wokół wyposażenia placu zabaw”
ASTM F 1951-99 (zob. pkt 15.6.7.1 Podłoże,
dostępność).
2.3.2.2 Kodyfikacja Międzynarodowej Rady
Kodyfikacji (ICC). Powiązane publikacje można
uzyskać od Międzynarodowej Rady Kodyfikacji pod
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adresem 5203 Leesburg Pike, Suite 600, Falls
Church, VA 22041-3401 (http://www.intlcode.org).
International Building Code 2000 (zob. 15.3.3.2
Wysokość).
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WYKŁADNIA I DEFINICJE.

3.1 Konwencje graficzne. Konwencje graficzne
przedstawiono w Tabeli 1. Wymiary, które nie są
oznaczone jako minimalne lub maksymalne, są
wymiarami bezwzględnymi, chyba że w tekście lub
podpisach wskazano inaczej.
3.2 Tolerancje wymiarowe. Wszystkie wymiary
podlegają tolerancjom powszechnie przyjętym
w branży budowlanej w zależności od warunków
docelowych.

Wykładnia i definicje.

3.4 Terminologia ogólna.
zgodny z. Oznacza spełnienie jednej lub większej
liczby specyfikacji określonych w niniejszych
wytycznych.
jeżeli ..., (wówczas). Oznacza specyfikację, która ma
zastosowanie tylko wówczas, gdy występują opisane
warunki.
może. Oznacza możliwość lub alternatywę.
musi; należy; czas przyszły, np. zostanie
zapewniony. Oznacza obowiązkową specyfikację lub
wymóg.
powinien. Oznacza specyfikację określającą
wskazanie lub zalecenie.

3.3 Uwagi. Niniejsze wytyczne nie zawierają uwag
ani przypisów. Dodatkowe informacje, wyjaśnienia
oraz materiały doradcze znajdują się w Załączniku.
Tabela 1 Konwencje graficzne
Konwencja

Opis
Typowa linia wymiaru pokazująca jednostki
powszechnie stosowane w Stanach Zjednoczonych
(w calach) powyżej linii oraz jednostki w układzie SI
(w milimetrach) poniżej linii
Wymiary dla krótkich odległości pokazane na
wydłużonej linii
Linia wymiaru pokazująca wymagany alternatywne
wymiary
Kierunek podejścia
Wartość maksymalna
Wartość minimalna
Granica wolnej przestrzeni podłogi
Linia osiowa
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3.5 Definicje.
Dojście. Przestrzeń dla pieszych przystosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych pomiędzy
elementami, takimi jak miejsca postojowe, miejsca
siedzące i biurka, która zapewnia właściwe odstępy
umożliwiające użytkowanie elementów.
Przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych; przystosowany. Opisuje
miejsce, budynek, obiekt lub ich część, które są
zgodne z niniejszymi wytycznymi.
Element przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Element określony
w niniejszych wytycznych (np. telefon, przycisk itp.).
Droga komunikacji ogólnej przystosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych; przystosowana
droga komunikacji ogólnej. Ciągła, wolna od
przeszkód droga komunikacyjna łącząca wszystkie
elementy i przestrzenie budynku lub obiektu
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wewnętrzne drogi komunikacji ogólnej mogą
obejmować korytarze, podłogi, pochylnie, windy,
podnośniki i wolną przestrzeń podłogi przy
elementach wyposażenia. Zewnętrzne drogi
komunikacji ogólnej mogą obejmować dojścia na
parkingach, rampy krawężnikowe, przejścia dla
pieszych przy drogach dla pojazdów, chodniki,
pochylnie i podnośniki.
Przestrzeń przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Przestrzeń zgodna z wymogami
niniejszych wytycznych.
Możliwość przystosowania. Możliwość dobudowy
lub przebudowy niektórych przestrzeni i elementów
budynku, takich jak blaty kuchenne, zlewy
i uchwyty, aby uwzględnić potrzeby osób
z niepełnosprawnością lub bez niepełnosprawności
lub uwzględnić potrzeby osób z różnymi rodzajami
lub stopniami niepełnosprawności.
Dobudowa. Rozbudowa lub zwiększenie całkowitej
powierzchni użytkowej budynku lub obiektu.
Organ administracyjny. Agencja rządowa, która
określa lub egzekwuje przepisy i wytyczne dotyczące
projektowania, budowy lub przebudowy budynków
i obiektów.
Przebudowa. Przebudowa stanowi zmianę w obrębie
budynku lub obiektu, która wpływa lub może
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wpłynąć na funkcjonalność budynku lub obiektu lub
ich części. Przebudowy obejmują m.in. modernizację,
remont, renowację, odbudowę, odtworzenie stanu
zabytkowego, położenie nowej powierzchni wzdłuż
ciągów komunikacyjnych lub drogach dla pojazdów,
zmiany lub modyfikacje części lub elementów
konstrukcyjnych, a także zmiany lub modyfikacje
w konfiguracji ścian i ścian działowych do pełnej
wysokości. Normalne utrzymanie, wymiana pokrycia
dachowego, malowanie lub tapetowanie lub zmiany
w instalacjach mechanicznych i elektrycznych nie
stanowią przebudowy, chyba że mają wpływ na
funkcjonalność budynku lub obiektu
Atrakcja. Każdy obiekt lub każda jego część,
znajdujące się na terenie wesołego miasteczka lub
parku rozrywki, zapewniające rozrywkę bez
wykorzystania do tego celu urządzeń rozrywkowych.
Przykładowo do atrakcji zalicza się m.in. gabinety
śmiechu, beczki i inne atrakcje niewyposażone
w miejsca siedzące.
Kolejka. System, który przewozi osoby po
określonym torze w określonym obszarze dla celów
rozrywki.
Miejsce siedzące kolejki. Miejsce siedzące
wbudowane lub mechanicznie przymocowane do
kolejki, przeznaczone dla jednego lub większej liczby
pasażerów.
Strefa pomocy ratunkowej. Miejsce z bezpośrednim
dostępem do wyjścia, w którym osoby niebędące
w stanie skorzystać ze schodów mogą się
tymczasowo schronić w oczekiwaniu na dalsze
polecenia lub pomoc podczas ewakuacji awaryjnej.
Miejsce uprawiania sportu. Część pomieszczenia
lub przestrzeni, w której odbywa się gra lub uprawia
się sport.
Miejsce zgromadzeń. Pomieszczenie lub przestrzeń,
w których przebywa grupa osób w celach
rekreacyjnych, edukacyjnych, politycznych,
społecznych, obywatelskich lub rozrywkowych lub
w celu spożywania posiłków i napojów.
Drzwi automatyczne. Drzwi wyposażone w napęd
mechaniczny i elementy sterujące, które otwierają
i zamykają drzwi w sposób automatyczny po
otrzymaniu chwilowego sygnału uruchamiającego.
Przełącznikiem uruchamiającym cykl automatyczny
może być urządzenie z fotokomórką, mata podłogowa
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lub przełącznik ręczny (zob. drzwi z funkcją
wspomagania otwierania).
Pomost. Część przystani, przy której łódź jest
tymczasowo przycumowana, aby umożliwić wejście
na pokład i zejście z pokładu.
Slip. Nachylona powierzchnia przeznaczona do
wodowania i wyciągania z wody łodzi ciągniętych na
przyczepie oraz innych jednostek pływających.
Stanowisko cumownicze. Ta część przystani,
głównego pomostu, odnogi cumowniczej lub Y-bom,
przy których cumuje się łódź w celu postoju, wejścia
na pokład lub zejścia z pokładu.
Budynek. Każda konstrukcja, która jest użytkowana
przez ludzi i jest przeznaczona na pobyt ludzi.
Basen hamowny. Basen lub wyznaczona część
basenu używana jako miejsce zakończenia zjazdu ze
zjeżdżalni wodnych.
Ciąg komunikacyjny. Zewnętrzna lub wewnętrzna
droga przeznaczona dla pieszych umożliwiająca
przemieszczenie się z jednego miejsca do drugiego,
obejmująca m.in. chodniki, korytarze, dziedzińce,
schody i spoczniki.
Wolny. Wolny od przeszkód.
Wolna przestrzeń podłogi. Minimalna powierzchnia
podłogi lub podłoża wolna od przeszkód, niezbędna
do pomieszczenia jednego wózka inwalidzkiego
znajdującego się w pozycji zatrzymania wraz z osobą.
Telefon w zamkniętej sieci. Telefon z dedykowaną
linią (dedykowanymi liniami), taki jak wewnętrzny
telefon domowy, bezpłatny telefon wewnętrzny
umożliwiający połączenie się z obsługą lub telefon,
którego należy użyć, aby uzyskać możliwość wejścia
do obiektu.
Wspólny użytek. Odnosi się do wewnętrznych,
zewnętrznych pomieszczeń, przestrzeni lub
elementów, które są dostępne do użytku dla
ograniczonej grupy osób (np. osób przebywających
w schronisku dla bezdomnych, osób przebywających
w budynku biurowym lub ich gości).
Nachylenie o spadku poprzecznym. Nachylenie
prostopadłe w stosunku do kierunku poruszania się
(zob. nachylenie o spadku równoległym).

Najazd krawężnikowy. Krótka pochylnia
przechodząca przez krawężnik lub prowadząca do
wysokości krawężnika.
Dotykowe znaki ostrzegawcze. Standardowy
element powierzchni wbudowany lub zastosowany na
powierzchniach przeznaczonych do chodzenia lub
innych elementach w celu ostrzegania osób
niedowidzących przed zagrożeniami występującymi
w ciągu komunikacyjnym.
Droga ewakuacyjna. Ciągła i wolna od przeszkód
droga wyjścia z dowolnego miejsca w budynku lub
obiektu na drogę publiczną. Droga ewakuacyjna
przebiega w płaszczyźnie zarówno poziomej, jak
i pionowej, i może obejmować przejściowe
pomieszczenia, drzwi, hole, korytarze, przejścia,
balkony, pochylnie, schody, przedsionki, lobby,
przejścia ewakuacyjne, dziedzińce i podwórza. Droga
ewakuacyjna przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych to taka droga ewakuacyjna,
która jest zgodna z niniejszymi wytycznymi i nie
obejmuje schodów, stopni ani schodów ruchomych.
Droga ewakuacyjna przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych może obejmować strefy pomocy
ratunkowej lub windy ewakuacyjne.
Element. Architektoniczny lub mechaniczny element
budynku, obiektu, przestrzeni lub miejsca, np.
telefon, najazd krawężnikowy, drzwi, pitnik, miejsce
siedzące lub miska ustępowa.
Urządzenie zabawowe na podwyższeniu.
Urządzenie zabawowe, do którego podchodzi się
powyżej lub poniżej poziomu gruntu i które jest
częścią złożonej konstrukcji zabawowej składającej
się z dwóch lub większej liczby urządzeń
zabawowych wzajemnie do siebie przymocowanych
lub połączonych ze sobą funkcjonalnie w celu
utworzenia zintegrowanej konstrukcji zapewniającej
więcej niż jedną atrakcję.
Wejście. Dowolne miejsce umożliwiające uzyskanie
dostępu do budynku lub części budynku lub
obiektu, wykorzystywane w celu wejścia do środka.
Wejście obejmuje podejście, konstrukcję
umożliwiającą przemieszczenie się w pionie w celu
uzyskania dostępu do platformy wejściowej, samą
platformę wejściową, przedsionki, o ile występują,
drzwi wejściowe lub bramę wejściową oraz okucia
drzwi wejściowych lub bramy wejściowej.

4

3.5 Definicje.

Obiekt. Całość lub dowolna część budynków,
budowli, ulepszeń budowlanych, kompleksów,
sprzętu, dróg, chodników, przejść, parkingów lub
innych nieruchomości lub mienia znajdujących się
na działce.
Kładka. Przejście dla pieszych o różnym nachyleniu,
która łączy nieruchomą konstrukcję lub ląd
z konstrukcją pływającą. Nie obejmuje trapów
prowadzących na statki.
Przejazd dla wózka golfowego. Ciągła trasa, po
której może poruszać się wózek golfowy z napędem
silnikowym.
Parter. Dowolne piętro przeznaczone na pobyt ludzi,
położone niżej niż jedna kondygnacja powyżej
poziomu gruntu lub położone wyżej niż jedna
kondygnacja poniżej poziomu gruntu,
z bezpośrednim dostępem do poziomu gruntu.
Budynek lub obiekt zawsze ma co najmniej jeden
parter i może mieć więcej niż jeden parter, jeżeli
zapewniono wejście na dwa poziomy lub jeżeli
budynek jest wbudowany w zbocze wzgórza.
Urządzenie zabawowe na poziomie gruntu.
Urządzenie zabawowe, do którego podchodzi się
i z którego wychodzi się na poziomie gruntu.
Antresola. Część kondygnacji, która stanowi piętro
pośrednie znajdujące się na danej kondygnacji
i która posiada przestrzeń użytkową na takim piętrze
i poniżej takiego piętra.
Oznaczone przejście. Przejście dla pieszych lub
inna wyznaczona ścieżka przeznaczona dla pieszych
na potrzeby przekroczenia drogi dla pojazdów.
Budynek wielorodzinny. Każdy budynek
obejmujący więcej niż dwa lokale mieszkalne.
Przeznaczony na pobyt ludzi. Pomieszczenie lub
zamknięta przestrzeń zaprojektowane tak, aby ludzie
mogli w nich przebywać, gdzie ludzie gromadzą się
w celach rozrywkowych, edukacyjnych itp. lub gdzie
pracują ludzie, wyposażone w drogę ewakuacyjną,
oświetlenie i wentylację.
Obsługiwana część. Część sprzętu lub urządzenia
służąca do wkładania lub wyjmowania przedmiotów,
lub do uruchomienia, wyłączenia lub regulacji
sprzętu lub urządzenia (np.: wrzutnik monet,
przycisk, dźwignia).
Trasa przemieszczania się. (Zastrzeżony)
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Plac zabaw. Część działki, na której znajdują się
urządzenia zabawowe zaprojektowane i wykonane
dla dzieci.
Urządzenie zabawowe. Element zapewniający
określone możliwości zabawy, socjalizacji lub nauki.
Urządzenia zabawowe mogą być wyprodukowane lub
naturalne oraz mogą być wolno stojące lub stanowić
część złożonej konstrukcji zabawowej.
Drzwi z funkcją wspomagania otwierania. Drzwi
przeznaczone dla osób, wyposażone w mechanizm
wspomagający ich otwieranie lub zmniejszający opór
przy ich otwieraniu po aktywacji przełącznika lub
w wypadku wywierania nacisku na same drzwi
w sposób ciągły.
Obiekt prywatny. Publiczne miejsce świadczenia
usług (ang. public accommodation) lub obiekt
komercyjny (ang. commercial facility) podlegające
przepisom tytułu III ustawy ADA i tytułu 28, część
36 Kodeksu Przepisów Federalnych lub obiekt
transportowy podlegający przepisom tytułu III
ustawy ADA i tytułu 49, części 37.45 Kodeksu
Przepisów Federalnych.
Obiekt publiczny. Obiekt lub część obiektu
wybudowane przez podmiot publiczny, w jego
imieniu lub na jego użytek, podlegające przepisom
tytułu II ustawy ADA i tytułu 28, części 35 Kodeksu
Przepisów Federalnych lub tytułu II ustawy ADA
i tytułu 49, części 37.41 lub 37.43 Kodeksu
Przepisów Federalnych.
Użytek publiczny. Opisuje wewnętrzne lub
zewnętrzne lokale lub przestrzenie, które są
udostępniane dla ogółu społeczeństwa. Użytek
publiczny można zagwarantować w budynku lub
obiekcie będącym własnością prywatną lub
publiczną.
Pochylnia. Powierzchnia o nachyleniu o spadku
równoległym przekraczającym 1:20.
Nachylenie o spadku równoległym. Nachylenie
równoległe w stosunku do kierunku poruszania się
(zob. nachylenie o spadku poprzecznym).
Wejście służbowe. Wejście przeznaczone głównie do
dostawy towarów lub usług.
Oznakowanie. Informacje przedstawione w formie
słownej, symbolicznej, graficznej i wyczuwalnej
dotykowo.

3.5 Definicje.

Działka. Działka ograniczona granicą nieruchomości
lub wyznaczonym odcinkiem trasy, dla której
występuje publiczne prawo przejazdu i przechodu.
Ulepszenie działki. Zagospodarowanie zieleni,
nawierzchnia drogi dla pieszych i pojazdów,
oświetlenie zewnętrzne, obiekty rekreacyjne itp.
zapewnione jako dodatkowy element na terenie
działki.
Miejsca noclegowe. Pomieszczenia, w których śpią
ludzie; np. akademiki i pokoje lub apartamenty
w hotelu i motelu.
Urządzenia zabawowe zawierające miękkie części.
Konstrukcja zabawowa składająca się z jednego lub
większej liczby elementów, w której użytkownik
wchodzi do w pełni zamkniętego otoczenia zabawy,
gdzie wykorzystane są miękkie materiały (np.
tworzywo sztuczne, siatka, tkanina).
Przestrzeń. Obszar możliwy do zdefiniowania, np.
pomieszczenie, toaleta, hol, miejsce zgromadzeń,
wejście, magazyn, wnęka, podwórze lub lobby.
Kondygnacja. Część budynku znajdująca się
pomiędzy górną powierzchnią podłogi oraz górną
powierzchnią kolejnej podłogi lub dachu powyżej.
Jeżeli taka część budynku nie zawiera przestrzeni
użytkowej, dla celów niniejszych wytycznych nie jest
ona uznawana za kondygnację. W ramach
kondygnacji może mieścić się więcej niż jedno piętro,
jak w wypadku antresoli lub antresol.
Szkielet konstrukcji. Za szkielet konstrukcji uważa
się kolumny i dźwigary, belki, kratownice i pachwiny
łuków bezpośrednio łączące się z kolumnami
i wszystkimi innymi elementami, które są niezbędne
do zapewnienia stabilności budynku jako całości.
TDD. (Usługi telekomunikacyjne dla osób
niesłyszących). Zob. telefon umożliwiający
porozumiewanie tekstowe.
TTY (dalekopis). Zob. telefon umożliwiający
porozumiewanie tekstowe.
Dotykowy. Opisuje obiekt, który można postrzegać
za pomocą zmysłu dotyku.
Technicznie niewykonalne. Zob. pkt 4.1.6(1)(j)
WYJĄTEK.
Tee. Określenie stosowane w golfie, odnoszące się do
początkowego miejsce odbicia piłki.

Telefon umożliwiający porozumiewanie tekstowe
(TTY). Urządzenie lub sprzęt, które wykorzystują
interaktywną komunikację tekstową poprzez
transmisję zakodowanych sygnałów w standardowej
sieci telefonicznej. Telefony umożliwiające
porozumiewanie tekstowe mogą obejmować na
przykład urządzenia znane pod nazwą TDD
(telekomunikacyjne urządzenia wyświetlające lub
urządzenia telekomunikacyjne dla osób
niesłyszących) lub komputery wyposażone
w specjalne modemy. Telefony umożliwiające
porozumiewanie tekstowe określane są również
skrótem TTY od angielskiego słowa Tele-typewriter.
Podnośnik umożliwiający przesiadanie się.
Urządzenie ułatwiające przesiadanie się osoby
pomiędzy wózkiem inwalidzkim lub innego sprzętu
ułatwiającego poruszanie się a miejscem siedzącym
kolejki.
Krótkotrwałe zakwaterowanie.* Budynek, obiekt
lub ich część, z wyłączeniem zakładów opieki
zdrowotnej zapewniających leczenie szpitalne
i obiektów mieszkalnych, w których znajdują się
miejsca noclegowe. Krótkotrwałe zakwaterowanie
może obejmować m.in. domy wypoczynkowe, domy,
w których wspólnie mieszkają osoby
niepełnosprawne, hotele, motele i akademiki.
Płyta łącząca. Pochyła powierzchnia dla pieszych na
końcu kładki.
Strefa użytkowania. Obszar na poziomie terenu,
pod konstrukcją zabawową lub sprzętem zabawowym
lub bezpośrednio do nich przylegający, wyznaczony
przez normę ASTM F 1487 „Standardowa
specyfikacja bezpieczeństwa konsumentów dotycząca
wyposażenia placów zabaw do użytku publicznego”
(dokument włączony przez odniesienie, zob. pkt
2.3.2) w celu zapewnienia swobodnego poruszania
się wokół konstrukcji, na powierzchni którego
przewiduje się, że użytkownik się znajdzie po upadku
z konstrukcji lub po wyjściu z konstrukcji.
Droga dla pojazdów. Droga przeznaczona do ruchu
kołowego, np. ulica, podjazd lub parking.
Chodnik. Zewnętrzna ścieżka z nawierzchnią
przeznaczoną do użytku pieszych, w tym ogólne
obszary przeznaczone dla pieszych, takie jak place
i dziedzińce.
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Elementy i przestrzenie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: zakres zastosowania i wymogi
techniczne.

ELEMENTY
I PRZESTRZENIE
PRZYSTOSOWANE DO
POTRZEB OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
ZAKRES ZASTOSOWANIA
I WYMOGI TECHNICZNE.

4.1 Minimalne wymogi.
4.1.1* Zastosowanie.
(1) Uwagi ogólne. Wszystkie obszary nowo
projektowanych lub nowo wybudowanych budynków
i obiektów oraz przebudowane części istniejących
budynków i obiektów muszą spełniać wymogi
Rozdziału 4, o ile w niniejszym rozdziale nie
określono inaczej lub w artykułach dotyczących
szczególnego zakresu zastosowania nie przewidziano
modyfikacji tej zasady.
(2) Zastosowanie wynikające ze sposobu
użytkowania budynku. Artykuły dotyczące
szczególnego zakresu zastosowania zawierają
dodatkowe wymogi wynikające ze sposobu
użytkowania budynku. Jeżeli budynek lub obiekt
może być użytkowany w więcej niż jeden sposób, do
którego odnosi się artykuł dotyczący szczególnego
zakresu zastosowania, każda jego część będzie
zgodna z wymogami dla takiego sposobu
użytkowania.
(3)* Obszary, które są wykorzystywane wyłącznie
przez pracowników jako miejsca pracy. Obszary,
które są wykorzystywane wyłącznie jako miejsca
pracy, muszą być zaprojektowane i zbudowane
w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne mogły do
nich dotrzeć, mogły do nich wejść i z nich wyjść.
Niniejsze wytyczne nie wymagają, aby obszary
wykorzystywane wyłącznie jako miejsce pracy były
budowane w taki sposób, aby umożliwiały
manewrowanie w obrębie miejsca pracy lub aby były
budowane lub wyposażone (tj. w regały lub półki)
w taki sposób, aby były przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
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(4) Konstrukcje tymczasowe. Niniejsze wytyczne
dotyczą budynków lub obiektów tymczasowych oraz
obiektów stałych. Budynki i obiekty tymczasowe nie
są konstrukcjami stałymi, jednak przez pewien czas
są intensywnie użytkowane lub są niezbędne do
publicznego użytku. Przykłady budynków i obiektów
tymczasowych objętych niniejszymi wytycznymi to
m.in.: stanowiska kontrolne, tymczasowe sale
lekcyjne, nieosłonięte trybuny, miejsca wystaw,
tymczasowe placówki bankowe, tymczasowe miejsca
wykonywania badań przesiewowych lub tymczasowe
bezpieczne kładki dla pieszych przy placu budowy.
Zakres niniejszych wytycznych nie obejmuje
konstrukcji, terenów i sprzętu bezpośrednio
związanych z procesami budowy, takich jak
rusztowania, mosty, podnośniki materiałów lub
przyczepy budowlane.
(5) Wyjątki ogólne.
(a) W wypadku nowego budownictwa osoba
lub podmiot nie musi w pełni spełniać wymogów
niniejszych wytycznych, jeżeli jest w stanie wykazać,
że jest to niemożliwe ze względów konstrukcyjnych.
Zapewnienie pełnej zgodności z niniejszymi
wytycznymi będzie uznane za niemożliwe ze
względów konstrukcyjnych tylko w takich rzadkich
okolicznościach, gdy unikalne cechy terenu
uniemożliwiają zastosowanie rozwiązań
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli
zapewnienie pełnej zgodności z wymogami
niniejszych wytycznych jest niemożliwe ze względów
konstrukcyjnych, osoba lub podmiot ma obowiązek
przestrzegać takich wymogów w zakresie, w jakim nie
uniemożliwiają tego względy konstrukcyjne. Każda
część budynku lub obiektu, którą można
przystosować do potrzeb osób niepełnosprawnych,
musi spełniać wymogi niniejszych wytycznych
w zakresie, w jakim nie jest to niemożliwe ze
względów konstrukcyjnych.
(b) Przystosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych nie jest wymagane w wypadku:
(i) obszarów na podwyższeniu
wykorzystywanych głównie do celów zapewnienia
bezpieczeństwa lub ochrony życia lub
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym m.in.:
punktów obserwacyjnych, wież strażniczych
w więzieniach, wież strażackich lub stałych
stanowisk ratowników wodnych;
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(ii) przestrzeni nieprzeznaczonych na pobyt
ludzi, do których można dostać się wyłącznie za
pomocą drabin, kładek, pustek podpodłogowych,
bardzo wąskich przejść, tuneli lub wind towarowych
(nie osobowych) i do których dostęp uzyskiwany jest
wyłącznie przez personel obsługi techniczny w celu
konserwacji, naprawy lub sporadycznego
monitorowania urządzeń; takie przestrzenie mogą
obejmować m.in. szyby wind, maszynownie wind,
kładki dla rurociągów lub urządzeń, pompownie
i stacje do uzdatniania wody lub ścieków, stacje
elektroenergetyczne i komory transformatorowe,
a także infrastrukturę użytkową związaną
z autostradami i tunelami;
(iii) budowli przeznaczonych dla jednej
osoby, do których można dostać się tylko korytarzem
znajdującym się poniżej poziomu gruntu lub
znajdującym się powyżej standardowej wysokości
krawężnika, w tym m.in. budki poboru opłat, do
których dostęp uzyskuje się z podziemnych tuneli;
(iv) konstrukcji na podwyższeniu
używanych wyłącznie do sędziowania w sporcie;
(v) zjeżdżalni wodnych;
(vi) miejsc przetrzymywania zwierząt, które
nie są przeznaczone do użytku publicznego; lub
(vii) ringów bokserskich lub zapaśniczych
na podwyższeniu.
4.1.2 Działki i obiekty zewnętrzne przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych: nowe
budownictwo.
Działki przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych muszą spełniać następujące
minimalne wymogi:
(1) W granicach działki należy zapewnić co
najmniej jedną przystosowaną drogę komunikacji
ogólnej zgodną z wymogami pkt 4.3 prowadzącą od
przystanków transportu publicznego,
przystosowanych miejsc postojowych, miejsc
wsiadania pasażerów, o ile występują, oraz dróg lub
chodników publicznych do przystosowanego wejścia
do budynku.

i przystosowane przestrzenie znajdujące się na tej
samej działce.
(b)* Sporty uprawiane na boiskach lub
kortach: przystosowana droga komunikacji ogólnej
zgodna z wymogami pkt 4.3 musi bezpośrednio
łączyć ze sobą obie strony boiska lub kortu
sportowego.
(3) Wszystkie elementy wystające z powierzchni
lub słupków w światło ciągów komunikacyjnych
muszą być zgodne z wymogami pkt 4.4.
WYJĄTEK: Wymogi pkt 4.4 nie mają zastosowania
w miejscu uprawiania sportu.
(4) Powierzchnia wzdłuż przystosowanych dróg
oraz w przystosowanych przestrzeniach musi
spełniać wymogi pkt 4.5.
WYJĄTEK 1*: Wymogi pkt 4.5 nie mają zastosowania
w miejscu uprawiania sportu.
WYJĄTEK 2*: W miejscach przetrzymywania
zwierząt, zaprojektowanych i zbudowanych dla
użytku publicznego, nie ma obowiązku zapewniać
stabilnej, twardej i antypoślizgowej powierzchni
podłoża i podłogi oraz nie muszą one spełniać
wymogów pkt 4.5.2.
(5) (a) Jeżeli zapewniono miejsca postojowe do
samodzielnego parkowania przez pracowników lub
gości, lub zarówno przez jednych, jak i drugich,
wówczas na każdym takim parkingu należy zapewnić
przystosowane miejsca postojowe, które spełniają
wymogi pkt 4.6, zgodnie z poniższą tabelą. Miejsc
postojowych wymaganych zgodnie z tabelą nie trzeba
zapewniać na danym parkingu. Można je zapewnić
w innym miejscu, jeżeli jest ono w takim samym lub
w lepszym stopniu dostępne pod względem odległości
od przystosowanego wejścia, kosztów i wygody.

(2) (a) Co najmniej jedna przystosowana droga
komunikacji ogólnej zgodna z wymogami pkt 4.3
musi łączyć ze sobą przystosowane budynki,
przystosowane obiekty, przystosowane elementy
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CAŁKOWITA
LICZBA MIEJSC
POSTOJOWYCH
NA PARKINGU
od 1 do 25
od 26 do 50
od 51 do 75
od 76 do 100
od 101 do 150
od 151 do 200
od 201 do 300
od 301 do 400
od 401 do 500
od 501 do 1000
1001 i więcej

WYMAGANA MINIMALNA
LICZBA PRZYSTOSOWANYCH
MIEJSC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2% wszystkich miejsc
20 plus 1 na każde 100
ponad 1000

Z wyjątkiem przypadków określonych w lit. (b),
przystosowane dojścia przylegające do
przystosowanych miejsc postojowych muszą być
szerokie na minimum 60 cali (1525 mm).
(b) Przy jednym na każde osiem
przystosowanych miejsc postojowych, lecz nie mniej
niż jednym, musi znajdować się dojście o minimalnej
szerokości 96 cali (2440 mm), a takie miejsce musi
być oznaczone napisem „Przystosowane dla
furgonetek” zgodnie z wymogami pkt 4.6.4. Prześwit
pionowy w takich miejscach musi być zgodny
z wymogami pkt 4.6.5. Wszystkie takie miejsca
postojowe mogą znajdować się obok siebie na jednym
poziomie parkingu.
WYJĄTEK: Dopuszcza się zapewnienie wszystkich
wymaganych miejsc postojowych zgodnie
z „Uniwersalnym projektem parkingu” (zob.
pkt A4.6.3 załącznika).
(c) Jeżeli zapewniono miejsca wsiadania
pasażerów, co najmniej jedno z nich musi spełniać
wymogi określone w pkt 4.6.6.
(d) W wypadku obiektów, w których
zapewniana jest opieka medyczna i świadczone są
inne usługi dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
stosownie do postanowień pkt 4.1.2(5)(a) zapewnia
się miejsca postojowe zgodne z wymogami pkt 4.6,
z wyjątkiem następujących przypadków:
(i) Przychodnie: 10% całkowitej liczby
zapewnionych miejsc postojowych dla każdej takiej
przychodni;
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(ii) Jednostki i obiekty specjalizujące się
w leczeniu lub świadczeniu usług dla osób
z niepełnosprawnością ruchową: 20% całkowitej
liczby zapewnionych miejsc postojowych dla każdej
takiej jednostki lub każdego takiego obiektu.
(e)* Usługi parkingowego: Przy obiektach
oferujących usługi parkingowego musi być
zapewnione miejsce wsiadania pasażerów zgodne
z wymogami pkt 4.6.6, znajdujące się na drodze
komunikacji ogólnej przystosowanej do potrzeb osób
niepełnosprawnych prowadzącej do wejścia do
obiektu. Pkt 5(a), 5(b) i 5(d) niniejszego rozdziału nie
mają zastosowania do obiektów oferujących usługi
parkingowego.
(6) Jeżeli na działce znajdują się toalety, wówczas
każda publiczna lub wspólna toaleta musi spełniać
wymogi określone w pkt 4.22. Jeżeli na działce
znajdują się łazienki, wówczas każda publiczna lub
wspólna łazienka musi spełniać wymogi określone
w pkt 4.23.
W wypadku zapewnienia jednoosobowych
przenośnych toalet lub łazienek zlokalizowanych
w grupie w jednym miejscu co najmniej pięć procent
z nich, lecz nie mniej niż jedna toaleta lub łazienka
spełniająca wymogi pkt 4.22 lub 4.23, musi być
zapewnione w każdej takiej grupie, o ile zapewniono
typowe nieprzystosowane kabiny. Przystosowane
kabiny muszą być oznaczone międzynarodowym
znakiem dostępności dla osób
z niepełnosprawnością.
WYJĄTEK: Przenośne toalety na placach budowy,
z których korzystają wyłącznie robotnicy budowlani,
nie muszą spełniać wymogów pkt 4.1.2(6).
(7) Oznakowanie budynku. Oznakowanie
pomieszczeń i przestrzeni stałych musi być zgodne
z wymogami pkt 4.30.1, 4.30.4, 4.30.5 oraz 4.30.6.
Inne oznakowanie wskazujące kierunek do
przestrzeni funkcjonalnych budynku lub zawierające
informacje na ich temat musi być zgodne
z wymogami pkt 4.30.1, 4.30.2, 4.30.3 i 4.30.5.
Do elementów i przestrzeni w przystosowanych
obiektach, które muszą być oznaczone
międzynarodowym znakiem dostępności i które
spełniają wymogi pkt 4.30.7, należą:
(a) miejsca postojowe zarezerwowane dla osób
niepełnosprawnych;
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(b) przystosowane miejsca wsiadania
pasażerów;
(c) przystosowane wejścia, jeżeli nie wszystkie
wejścia są przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych (wejścia nieprzystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych muszą posiadać
oznakowanie kierunkowe wskazujące drogę do
najbliższego przystosowanego wejścia);
(d) przystosowana toaleta i łazienka, jeżeli nie
wszystkie toalety i łazienki są przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
4.1.3 Przystosowane budynki: nowe budownictwo.
Budynki i obiekty przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych muszą spełniać następujące
minimalne wymogi:
(1) (a) Co najmniej jedna przystosowana droga
komunikacji ogólnej zgodna z pkt 4.3 musi łączyć ze
sobą wejścia do przystosowanego budynku lub
obiektu ze wszystkimi przystosowanymi
przestrzeniami i elementami w takim budynku lub
obiekcie.
(b)* Sporty uprawiane na boiskach lub
kortach: Przystosowana droga komunikacji ogólnej
zgodna z wymogami pkt 4.3 musi bezpośrednio
łączyć ze sobą obie strony boiska lub kortu
sportowego.
(2) Wszystkie elementy zwisające lub wystające
w światło ciągów komunikacyjnych muszą być
zgodne z wymogami pkt 4.4.
WYJĄTEK: Wymogi pkt 4.4 nie mają zastosowania
w miejscu uprawiania sportu.
(3) Podłoże i powierzchnia podłogi wzdłuż
przystosowanych dróg oraz w przystosowanych
pomieszczeniach i przestrzeniach muszą spełniać
wymogi pkt 4.5.
WYJĄTEK 1*: Wymogi pkt 4.5 nie mają zastosowania
w miejscu uprawiania sportu.
WYJĄTEK 2*: W miejscach przetrzymywania
zwierząt, zaprojektowanych i zbudowanych dla
użytku publicznego, nie ma obowiązku zapewniać
stabilnej, twardej i antypoślizgowej powierzchni
podłoża i podłogi oraz nie muszą one spełniać
wymogów pkt 4.5.2.

(4) Schody wewnętrzne i zewnętrzne łączące
poziomy, które nie są połączone windą, pochylnią lub
innymi przystosowanymi urządzeniami
zapewniającymi możliwość zmiany poziomu, muszą
spełniać wymogi pkt 4.9.
(5)* Jedna winda osobowa zgodna z wymogami
pkt 4.10 musi obsługiwać każdy poziom, w tym
antresole, we wszystkich budynkach i obiektach
wielokondygnacyjnych, z zastrzeżeniem wyjątków
określonych poniżej. Jeżeli przewidziano więcej niż
jedną windę, każda winda osobowa musi spełniać
wymogi pkt 4.10.
WYJĄTEK 1: Windy nie są wymagane w:
(a) obiektach prywatnych posiadających mniej
niż trzy kondygnacje lub o powierzchni mniejszej niż
3000 stóp kwadratowych na kondygnację, chyba że
budynek pełni funkcję centrum handlowego, galerii
handlowej lub profesjonalnego biura podmiotu
świadczącego usługi opieki zdrowotnej lub innego
rodzaju obiektu określonego przez Prokuratora
Generalnego; lub
(b) obiektach publicznych posiadających mniej
niż trzy kondygnacje, które nie są ogólnie dostępne,
jeżeli kondygnacja powyżej lub poniżej
przystosowanego parteru przeznaczona jest dla nie
więcej niż pięciu osób, a jej powierzchnia jest
mniejsza niż 500 stóp kwadratowych. Do
przykładowych takich obiektów należą m.in.: wieże
mostów zwodzonych oraz wieże kontroli ruchu
statków, stacje kontroli śluz i zapór oraz wieże
kontroli ruchu pociągów.
Wyjątki dotyczące windy określone w lit. (a) i (b)
w żaden sposób nie wykluczają ani nie ograniczają
obowiązku przestrzegania innych wymogów
w zakresie przystosowania do potrzeb osób
niepełnosprawnych określonych w pkt 4.1.3.
Przykładowo piętra znajdujące się powyżej lub
poniżej przystosowanego parteru muszą spełniać
wymogi niniejszego rozdziału, z wyjątkiem
dostępności windy. Jeżeli toalety lub łazienki
znajdują się na poziomie nieobsługiwanym przez
windę, wówczas należy zapewnić toalety lub łazienki
na przystosowanym parterze. W wypadku nowego
budownictwa, jeżeli budynek lub obiekt kwalifikują
się do zastosowania wyjątku, lecz mimo to
planowane jest zapewnienie windy osobowej, musi
ona spełniać wymogi pkt 4.10 i obsługiwać każdy
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poziom budynku. Winda osobowa zapewniająca
dostęp z garażu tylko na jeden poziom budynku lub
obiektu nie musi obsługiwać pozostałych poziomów.
WYJĄTEK 2: Szyby wind, maszynownie wind,
pomieszczenia techniczne, kładki dla rurociągów lub
urządzeń są zwolnione z przedmiotowego wymogu.
WYJĄTEK 3: Zamiast windy można zastosować
pochylnie przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych zgodne z wymogami pkt 4.8.
WYJĄTEK 4: Platformy dźwigowe (windy dla wózków
inwalidzkich) zgodne z wymogami pkt 4.11
niniejszych wytycznych i obowiązujących kodeksów
stanowych lub lokalnych mogą być zastosowane
zamiast windy wyłącznie pod następującymi
warunkami:
(a) w celu zapewnienie przystosowanej drogi
komunikacji ogólnej do miejsca występu w miejscu
zgromadzeń;
(b) w celu zapewnienia zgodności z wymogami
pkt 4.33.3 dotyczącymi miejsca o dobrej widoczności
dla widza na wózku inwalidzkim oraz rozmieszczenia
miejsc;
(c) w celu zapewnienia dostępu do przestrzeni
i pomieszczeń okazjonalnie przeznaczonych na pobyt
ludzi, które nie są ogólnie dostępne i które są
przeznaczone dla nie więcej niż pięciu osób, w tym
m.in. do pomieszczeń sterowania urządzeniami oraz
kabin projekcyjnych;
(d) w celu zapewnienia dostępu do miejsc,
w których ograniczenia działki lub inne ograniczenia
uniemożliwiają zastosowanie pochylni lub windy;
(e) w celu zapewnienia dostępu do
znajdujących się na podwyższeniu ław sędziowskich,
stanowisk urzędniczych, podestów dla mówców, ław
przysięgłych i miejsc dla świadka lub do obniżonych
obszarów, takich jak miejsce przed ławą sędziego;
(f)* w celu zapewnienia dostępu do miejsc
siedzących dla graczy w miejscy uprawiania sportu.
WYJĄTEK 5: Windy umieszczone w wieżach kontroli
ruchu lotniczego nie muszą obsługiwać kabiny ani
piętra bezpośrednio pod kabiną.
(6) Okna: (Zastrzeżony)
(7) Drzwi:
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(a) Przy każdym wejściu do budynku lub
obiektu przystosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych co najmniej jedne drzwi muszą
spełniać wymogi pkt 4.13.
(b) W budynku lub obiekcie co najmniej jedne
drzwi przy każdej przystosowanej przestrzeni muszą
spełniać wymogi pkt 4.13.
(c) Każde drzwi będące elementem drogi
komunikacji ogólnej przystosowanej do potrzeb osób
niepełnosprawnych muszą być zgodne z wymogami
pkt 4.13.
(d) Każde drzwi wymagane zgodnie z pkt 4.3.10
Droga ewakuacyjna, muszą spełniać wymogi pkt 4.13.
(8)* Wymogi określone w lit. (a) i (b) poniżej muszą
być spełnione w sposób niezależny:
(a)(i) Co najmniej 50% wejść ogólnodostępnych
(z wyłączeniem wejść, o których mowa w lit. (b)
poniżej) musi spełniać wymogi pkt 4.14. Co najmniej
jedno musi znajdować się na parterze. Wejścia
ogólnodostępne to wszystkie wejścia, które nie są
wejściami przeznaczonymi do załadunku towarów
lub wejściami służbowymi.
(ii) Należy zapewnić ogólnodostępne wejścia
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
w co najmniej takiej samej liczbie, jak liczba wyjść
wymaganych przez obowiązujące przepisy budowlane
lub przeciwpożarowe. (Niniejszy akapit nie wymaga
zwiększenia całkowitej liczby ogólnodostępnych wejść
zaplanowanych dla obiektu.)
(iii) Należy zapewnić ogólnodostępne
wejście przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych do każdego wynajmowanego
lokalu w obiekcie (np. poszczególnych sklepów
w centrum handlowym).
(iv) W aresztach i zakładach karnych,
o których mowa w Rozdziale 12, zabezpieczone
wejścia ogólnodostępne muszą być przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie
z wymogami pkt 12.2.1.
Jedno wejście może zostać uznane za
spełniające więcej niż jeden wymóg określony w lit.
(a). W miarę możliwości ogólnodostępne wejścia
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
powinny być wejściami, z których korzysta większość
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osób odwiedzających budynek lub pracujących
w budynku.
(b) (i) Ponadto, jeżeli zapewnia się bezpośredni
dostęp do budynku dla pieszych z zamkniętego
garażu, co najmniej jedno bezpośrednie wejście
z garażu do budynku musi być przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
(ii) Jeżeli zapewnia się dostęp dla pieszych
z tunelu dla pieszych lub z łącznika nadziemnego,
jedno wejście do budynku z każdego tunelu lub
łącznika musi być przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
(iii) W obiektach instytucji sądowych,
ustawodawczych i regulacyjnych, o których mowa
w Rozdziale 11, należy zapewnić liczbę wejść o
ograniczonym dostępie i wejść zabezpieczonych
przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych określoną w pkt 11.1.1.
Jedno wejście może zostać uznane za
spełniające więcej niż jeden wymóg określony w lit. (b).
Ze względu na fakt, iż wejścia służą
również jako wyjścia awaryjne, których odległość od
wszystkich części budynków i obiektów ma
zasadnicze znaczenie, zaleca się, aby wszystkie
wejścia były przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
(c) Jeżeli jedynym wejściem do budynku lub
lokalu wynajmowanego w obiekcie jest wejście
służbowe, takie wejście musi być przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
(d) Wejścia nieprzystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych muszą posiadać oznakowanie
kierunkowe zgodne z wymogami pkt 4.30.1, 4.30.2,
4.30.3 i 4.30.5 wskazujące lokalizację najbliższego
przystosowanego wejścia.
(9)* W budynkach lub obiektach lub częściach
budynków lub obiektów, które muszą być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
należy zapewnić przystosowane przystosowane drogi
ewakuacyjne w takiej samej liczbie, jaka jest
wymagana dla wyjść zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa budowlanego/ochrony
życia. Jeżeli wymagane wyjście z poziomu
przeznaczonego na pobyt ludzi, znajdującego się
powyżej lub poniżej poziomu przystosowanego
wyjścia, nie jest przystosowane do potrzeb osób

niepełnosprawnych, na każdym takim poziomie
należy zapewnić strefę pomocy ratunkowej (w liczbie
równej liczbie wymaganych wyjść, które nie są
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).
Strefy pomocy ratunkowej muszą spełniać wymogi
pkt 4.3.11. Przejście ewakuacyjne, spełniające
wymogi lokalnych przepisów budowlanych/ochrony
życia, musi spełniać wymogi dotyczące strefy pomocy
ratunkowej.
WYJĄTEK: Strefy pomocy ratunkowej nie są
wymagane w budynkach lub obiektach
wyposażonych w nadzorowaną automatyczną
instalację tryskaczową.
(10)* Pitniki:
(a) Jeżeli na danym piętrze znajduje się tylko
jeden pitnik, dostępny będzie pitnik przystosowany
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
zgodnie z pkt 4.15 i jeden pitnik przystosowany dla
osób, które mają trudności ze schylaniem się.
(Wymóg ten można spełnić, instalując pitnik
zapewniający wysoki i niski strumień wody;
instalując jeden pitnik przystosowany dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich i jeden
pitnik na standardowej wysokości, wygodnej dla
osób, które mają trudności ze schylaniem się;
instalując pitnik przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych zgodnie z pkt 4.15 i dystrybutor
wody; lub w inny sposób, który zapewni wymaganą
dostępność dla każdej grupy na każdym piętrze).
(b) Jeżeli na piętrze znajduje się więcej niż
jeden pitnik lub dystrybutor wody, 50% z nich musi
spełniać wymogi pkt 4.15 i musi się znajdować przy
przystosowanej drodze komunikacji ogólnej.
(11) Toalety: Jeżeli zapewnione są toalety, każda
ogólnodostępna i wspólna toaleta musi spełniać
wymogi pkt 4.22. Pozostałe toalety przeznaczone do
użytku osób zajmujących określone pomieszczenia
(tj. prywatna toaleta dla osoby zajmującej prywatne
biuro) będą zapewniać możliwość ich
przystosowania. Jeżeli zapewnione są łazienki, każda
ogólnodostępna i wspólna łazienka musi spełniać
wymogi pkt 4.23. Przystosowane toalety i łazienki
muszą znajdować się przy przystosowanej drodze
komunikacji ogólnej.
(12) Miejsca do składowania, regały, gabloty:
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(a) Jeżeli przytwierdzone na stałe lub
wbudowane miejsca do składowania, takie jak szafki,
półki, szafy i szuflady, znajdują się
w przystosowanych przestrzeniach, co najmniej
jedna z każdego rodzaju musi posiadać miejsce do
składowania spełniające wymogi pkt 4.25. Można
zapewnić dodatkowe miejsce do składowania
wykraczające poza wymiary wymagane zgodnie z pkt
4.25.

(b) Inne oznakowanie wskazujące kierunek do
przestrzeni funkcjonalnych budynku lub zawierające
informacje na ich temat musi być zgodne
z wymogami pkt 4.30.1, 4.30.2, 4.30.3 i 4.30.5.

(b) Półki lub gabloty umożliwiające
samoobsługę przez klientów w obiektach handlowych
muszą znajdować się przy przystosowanej drodze
komunikacji ogólnej zgodnej z wymogami pkt 4.3.
Wymogi dotyczące zasięgu rąk nie mają
zastosowania.

(a) Jeżeli zapewniono ogólnodostępne, płatne
automaty telefoniczne, ogólnodostępne telefony
w zamkniętej sieci lub inne ogólnodostępne telefony,
muszą one spełniać wymogi pkt 4.31.2-4.31.8
w zakresie określonym w poniższej tabeli:

(c)* Jeżeli w przystosowanych przestrzeniach
zapewnione są zamykane szafki, co najmniej 5%
takich szafek z każdego rodzaju, lecz nie mniej niż
jedna taka szafka, musi być zgodna z wymogami pkt
4.25.
(13) Elementy sterujące i mechanizmy obsługi
w przystosowanych przestrzeniach, wzdłuż
przystosowanych dróg lub stanowiące część
przystosowanych elementów (np. przełączniki światła
i przyciski dozownika), muszą być zgodne
z wymogami pkt 4.27.

WYJĄTEK: Tablice informacyjne budynków, menu
i wszystkie inne tymczasowe oznakowania nie muszą
spełniać powyższych wymogów.
(17) Ogólnodostępne automaty telefoniczne:

Liczba telefonów
każdego typu
zapewniona na
każdym piętrze
1 lub więcej
pojedynczych aparatów
1 zestaw2
2 lub więcej zestawów2

WYJĄTEK: Wymogi pkt 4.27 nie dotyczą przyrządów
do ćwiczeń.
(14) Jeżeli przewidziano systemy ostrzegawcze,
muszą one obejmować zarówno alarmy dźwiękowe,
jak i alarmy wizualne zgodne z wymogami pkt 4.28.
Miejsca noclegowe, które muszą spełniać wymogi
pkt 9.3, muszą być wyposażone w system alarmowy
zgodny z pkt 4.28. Systemy ostrzegawcze
w placówkach medycznych można modyfikować
w celu ich dostosowania do standardowych praktyk
projektowania alarmów w placówkach ochrony
zdrowia.
(15) W lokalizacjach określonych w pkt 4.29
należy zapewnić ostrzeżenia dotykowe.
(16) Oznakowanie budynku:
(a) Oznakowanie oznaczające pomieszczenia
i przestrzenie stałe musi być zgodne z wymogami
pkt 4.30.1, 4.30.4, 4.30.5 oraz 4.30.6.
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Liczba telefonów
niezbędnych do
spełnienia wymogów
pkt 4.31.2–4.31.81
1 na piętro
1 na piętro
1 na zestaw.
Przystosowany aparat
telefoniczny może zostać
zainstalowany jako
pojedynczy aparat
w pobliżu (w widocznym
miejscu lub
z oznakowaniem)
zestawu aparatów
telefonicznych.
Przynajmniej jeden
ogólnodostępny automat
telefoniczny musi
spełniać wymogi dla
telefonu dostępnego
w ramach przedniego
zasięgu rąk3

Dodatkowe ogólnodostępne automaty telefoniczne
można zainstalować na dowolnej wysokości. O ile nie
określono inaczej, przystosowane telefony mogą być
telefonami dostępnymi w ramach przedniego lub
bocznego zasięgu rąk.
1

Zestaw składa się z dwóch lub większej liczby
znajdujących się obok siebie aparatów
telefonicznych, często instalowanych jako jeden
automat.
2
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WYJĄTEK: Wyłącznie w przypadku instalacji
zewnętrznych, jeżeli dostępny jest sygnał wolnej linii
przed wrzuceniem monety, zamiast wymaganego
telefonu dostępnego w ramach przedniego zasięgu
rąk można zainstalować telefon dostępny w ramach
bocznego zasięgu rąk.
3

(b)* Wszystkie telefony, które muszą być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
i zgodne z pkt 4.31.2–4.31.8, muszą być wyposażone
w regulator głośności. Ponadto 25%, lecz nie mniej
niż jeden aparat, wszystkich innych zapewnionych
ogólnodostępnych aparatów telefonicznych musi być
wyposażonych w regulator głośności i musi być
rozmieszczone wśród wszystkich typów automatów
publicznych, w tym wśród telefonów w zamkniętej
sieci, w całym budynku lub obiekcie. Należy
zapewnić oznakowanie zgodne z obowiązującymi
przepisami pkt 4.30.7.
(c) Zgodnie z pkt 4.31.9 należy spełnić
następujące wymogi:
(i) Jeżeli cztery lub więcej
ogólnodostępnych, płatnych automatów
telefonicznych (w tym zarówno wewnętrznych, jak
i zewnętrznych) jest dostępnych na działce obiektu
prywatnego i co najmniej jeden znajduje się
wewnątrz, wówczas należy zapewnić co najmniej
jeden wewnętrzny, ogólnodostępny telefon
umożliwiający porozumiewanie tekstowe (TTY). Jeżeli
zapewniono wewnętrzny, ogólnodostępny, płatny
automat telefoniczny w strefie użytku publicznego
w obiekcie publicznym, należy zapewnić co najmniej
jeden wewnętrzny, ogólnodostępny telefon
umożliwiający porozumiewanie tekstowe (TTY)
w budynku w strefie użytku publicznego.
(ii) Jeżeli zapewniono wewnętrzny,
ogólnodostępny, płatny automat telefoniczny
w obiekcie prywatnym, który pełni funkcję stadionu
lub areny, centrum konferencyjnego, hotelu
z centrum konferencyjnym lub zadaszonego centrum
handlowego, należy zapewnić co najmniej jeden
wewnętrzny, ogólnodostępny telefon umożliwiający
porozumiewanie tekstowe (TTY) w obiekcie. Na
stadionach, arenach i w centrach konferencyjnych
będących obiektami publicznymi, należy zapewnić co
najmniej jeden ogólnodostępny telefon umożliwiający
porozumiewanie tekstowe (TTY) na każdym piętrze,
na którym znajduje się co najmniej jeden

wewnętrzny, ogólnodostępny, płatny automat
telefoniczny.
(iii) Jeżeli ogólnodostępny, płatny automat
telefoniczny znajduje się na szpitalnej izbie przyjęć,
w szpitalnej sali pooperacyjnej lub szpitalnej
poczekalni lub w sąsiadującym miejscu, w każdym
takim miejscu należy zapewnić jeden ogólnodostępny
telefon umożliwiający porozumiewanie tekstowe (TTY).
(iv) Jeżeli zapewniono wewnętrzny,
ogólnodostępny, płatny automat telefoniczny
w zabezpieczonym obszarze aresztu lub zakładu
karnego, o których mowa w Rozdziale 12, wówczas
należy zapewnić również co najmniej jeden
ogólnodostępny telefon umożliwiający
porozumiewanie tekstowe (TTY) w co najmniej
jednym zabezpieczonym obszarze. Zabezpieczone
obszary to obszary, w których przebywają wyłącznie
osoby zatrzymane lub osadzeni oraz personel straży.
(d) Jeżeli zestaw telefonów wewnątrz budynku
składa się z trzech lub większej liczby
ogólnodostępnych, płatnych automatów
telefonicznych, co najmniej jeden ogólnodostępny,
płatny automat telefoniczny w każdym takim
zestawie musi być wyposażony w półkę i gniazdko
zgodnie z pkt 4.31.9(2).
WYJĄTEK: Wymóg ten nie dotyczy zabezpieczonych
obszarów aresztu lub zakładów karnych, w których
półki i gniazdka są zabronione ze względów
bezpieczeństwa.
(18) Jeżeli stałe lub wbudowane siedzenia lub
stoły (w tym m.in. miejsca do indywidualnego
czytania i nauki i studenckie stanowiska
laboratoryjne), są dostępne w przystosowanych,
ogólnodostępnych lub wspólnych miejscach, co
najmniej pięć procent (5%) obszarów, lecz nie mniej
niż jeden obszar, stałych lub wbudowanych siedzeń
lub stołów musi spełniać wymogi pkt 4.32. Do takich
obszarów stałych lub wbudowanych siedzeń lub
stołów lub przez takie obszary musi prowadzić droga
komunikacji ogólnej przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
(19)* Miejsca zgromadzeń:
(a) W miejscach zgromadzeń wyposażonych w stałe
miejsca siedzące miejsca dla wózków inwalidzkich
muszą spełniać wymogi pkt 4.33.2, 4.33.3 i 4.33.4
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oraz muszą być zgodne z wytycznymi w poniższej
tabeli:
Liczba miejsc
siedzących w miejscach
zgromadzeń

Liczba wymaganych
miejsc dla wózków
inwalidzkich

4 – 25
26 – 50
51 – 300
301 – 500
ponad 500

1
2
4
6
6 plus 1 dodatkowe
miejsce na każde
dodatkowe 100 miejsc

Ponadto jeden procent wszystkich stałych siedzeń,
lecz nie mniej niż jedno, muszą stanowić siedzenia
w przejściu, bez podłokietników po stronie przejścia
lub wyposażone w zdejmowane lub składane
podłokietniki po stronie przejścia. Każde takie
siedzenie musi zostać oznaczone znakiem lub
tabliczką. Oznaczenia informujące o dostępności
takich siedzeń zostaną umieszczone w kasie
biletowej. Siedzenia w przejściu nie muszą spełniać
wymogów pkt 4.33.4.
(b) Niniejsza lit. ma zastosowanie do miejsc
zgromadzeń, w których komunikacja dźwiękowa
stanowi integralną część sposobu korzystania z danej
przestrzeni (np. sale koncertowe i wykładowe, teatry
i kina, sale konferencyjne itp.). Takie miejsca
zgromadzeń, jeżeli (1) mogą pomieścić co najmniej
50 osób lub jeżeli są wyposażone w systemy
wzmacniające dźwięk, oraz (2) posiadają stałe
miejsca siedzące, muszą być wyposażone
w zainstalowany na stałe system wspomagający
słyszenie zgodny z wymogami pkt 4.33. W przypadku
innych miejsc zgromadzeń należy zapewnić
zainstalowany na stałe system wspomagający
słyszenie lub odpowiednią liczbę gniazd
elektrycznych lub inne dodatkowe okablowanie
niezbędne do obsługi przenośnego systemu
wspomagającego słyszenie. Minimalna liczba
zapewnionych odbiorników powinna wynosić 4%
całkowitej liczby miejsc siedzących, lecz w żadnym
wypadku nie mniej niż dwa odbiorniki. Należy
zapewnić oznakowanie zgodne z obowiązującymi
przepisami pkt 4.30 umożliwiające powiadomienie
klientów o dostępności systemu odsłuchowego.
(c) Jeżeli w strefie miejsc siedzących dla
zespołu lub zawodników znajdują się stałe miejsca
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siedzące i znajduje się ona przy miejscu uprawiania
sportu, liczba miejsc dla wózków inwalidzkich
w takiej strefie musi spełniać wymogi pkt
4.1.3(19)(a), jednak musi się w niej znajdować co
najmniej jedno miejsce dla wózków inwalidzkich.
Miejsca dla wózków inwalidzkich muszą spełniać
wymogi pkt 4.33.2, 4.33.3, 4.33.4 oraz 4.33.5.
WYJĄTEK 1: Nie jest wymagane, aby miejsca na
wózki inwalidzkie w strefie miejsc siedzących dla
zespołu lub zawodników zapewniały możliwość
wyboru ceny wstępu lub widoczności w zakresie
porównywalnym z możliwością wyboru zapewnioną
dla miejsc ogólnodostępnych.
WYJĄTEK 2: Przepis ten nie ma zastosowania do
stref miejsc siedzących dla zespołu lub zawodników
przy torach do gry w kręgle, które nie muszą być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
zgodnie z wymogami pkt 15.7.3.
(20) Jeżeli zapewnia się bankomaty, każdy
bankomat musi spełniać wymogi pkt 4.34,
z wyjątkiem sytuacji, w której w danej lokalizacji
znajdują się dwa lub większa liczba bankomatów,
wówczas tylko jeden musi spełniać takie wymogi.
WYJĄTEK: Bankomaty przeznaczone wyłącznie dla
zmotoryzowanych nie muszą spełniać wymogów
pkt 4.27.2, 4.27.3 oraz 4.34.3.
(21) Jeżeli zapewnia się przebieralnie,
przymierzalnie lub szatnie, muszą one spełniać
wymogi pkt 4.35.
WYJĄTEK: Jeżeli przebieralnie, przymierzalnie lub
szatnie zapewnia się jako zespoły pomieszczeń, co
najmniej 5% pomieszczeń każdego rodzaju w każdym
zespole, lecz nie mniej niż jedno, musi spełniać
wymogi pkt 4.35.
(22) Jeżeli zapewnia się sauny lub łaźnie parowe,
pomieszczenia te muszą spełniać wymogi pkt 4.36.
WYJĄTEK: Jeżeli sauny lub łaźnie parowe zapewnia
się jako zespoły pomieszczeń, co najmniej 5%
pomieszczeń każdego rodzaju w każdym zespole, lecz
nie mniej niż jedno, musi spełniać wymogi pkt 4.36.
4.1.4 (Zastrzeżony)
4.1.5 Przystosowane budynki: dobudowa. Każda
dobudowa do istniejącego budynku lub obiektu jest
traktowana jako przebudowa. Każda przestrzeń lub
każdy element dodany do istniejącego budynku lub
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obiektu musi spełniać obowiązujące przepisy
pkt 4.1.1–4.1.3 Minimalne wymogi (dla nowej
budowy) oraz obowiązujące specyfikacje techniczne
określone w Rozdziale 4 i w artykułach dotyczących
szczególnego zakresu zastosowania. Każda
dobudowa, która wpływa lub może wpływać na
funkcjonalność obszaru posiadającego określoną
funkcję podstawową, musi spełniać wymogi
pkt 4.1.6(2).
4.1.6 Przystosowane budynki: przebudowa.
(1) Uwagi ogólne. Przebudowy istniejących
budynków i obiektów muszą spełniać następujące
warunki:
(a) Nie należy dokonywać żadnej przebudowy,
która zmniejsza poziom przystosowania lub
funkcjonalności budynku lub obiektu lub powoduje
jego zmniejszenie poniżej wymogów dla nowej
budowy obowiązujących w momencie przebudowy.
(b) Jeżeli istniejące elementy, przestrzenie lub
wspólne obszary zostaną przebudowane, wówczas
każdy taki przebudowany element, przestrzeń, część
lub obszar muszą być zgodne z obowiązującymi
przepisami pkt 4.1.1–4.1.3 Minimalne wymogi
(dla nowej budowy). Jeżeli obowiązujący przepis
dotyczący nowej budowy wymaga, aby element,
przestrzeń lub obszar wspólny znajdowały się przy
przystosowanej drodze komunikacji ogólnej, taki
przebudowany element, przestrzeń lub obszar
wspólny nie muszą znajdować się przy
przystosowanej drodze komunikacji ogólnej,
z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 4.1.6(2)
(Przebudowy w obszarze posiadającym określoną
funkcję podstawową).
(c) Jeżeli przebudowy pojedynczych
elementów, rozpatrywane łącznie, stanowią
przebudowę pomieszczenia lub przestrzeni
w budynku lub obiekcie, cała przestrzeń musi być
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
(d) Żadna przebudowa istniejącego elementu,
przestrzeni lub obszaru budynku lub obiektu nie
będzie wymagać zapewnienia większej dostępności
niż ta, która byłby wymagana w przypadku nowej
budowy. Przykładowo, jeżeli przebudowywane są
windy i schody w budynku, przy czym windy są
przystosowywane do potrzeb osób
niepełnosprawnych, wówczas nie wymaga się
dokonywania modyfikacji dostępności schodów

łączących poziomy, które obsługuje winda. Jeżeli
inne kodeksy wymagają modyfikacji schodów w celu
poprawy niebezpiecznych warunków, takich
modyfikacji należy dokonać zgodnie z niniejszymi
wytycznymi, o ile nie jest to technicznie
niewykonalne.
(e) Należy zapewnić co najmniej jeden
wewnętrzny, ogólnodostępny telefon umożliwiający
porozumiewanie tekstowe (TTY) zgodny z wymogami
pkt 4.31.9, jeżeli:
(i) przebudowy istniejących budynków lub
obiektów z mniej niż czterema zewnętrznymi lub
wewnętrznymi, ogólnodostępnymi, płatnymi
automatami telefonicznymi zwiększyłyby łączną
liczbę aparatów telefonicznych do czterech lub więcej
z co najmniej jednym aparatem umieszczonym
wewnątrz; lub
(ii) przebudowa jednego lub większej liczby
zewnętrznych lub wewnętrznych, ogólnodostępnych,
płatnych automatów telefonicznych ma miejsce
w istniejącym budynku lub obiekcie z czterema lub
większą liczbą ogólnodostępnych automatów
telefonicznych z co najmniej jednym aparatem
umieszczonym wewnątrz.
(f) Jeżeli schody ruchome lub schody są
planowane lub instalowane w miejscach, w których
wcześniej nie było żadnych schodów, przy czym do
wykonania takiej instalacji konieczne są poważne
modyfikacje konstrukcyjne, należy zapewnić
przystosowane urządzenie zapewniające możliwość
zmiany poziomu, które będzie zgodne
z obowiązującymi przepisami pkt 4.7, 4.8, 4.10 lub
4.11.
(g) W wypadku przebudowy, wymogi pkt
4.1.3(9), 4.3.10 i 4.3.11 nie mają zastosowania.
(h)* Wejścia: Jeżeli planowana przebudowa
wiąże się z koniecznością przebudowy wejścia,
a budynek ma wejście przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych, wówczas przebudowywane
wejście nie musi spełniać wymogów pkt 4.1.3(8),
z wyjątkiem w zakresie wymaganym zgodnie z pkt
4.1.6(2). Jeżeli dane wejście przestaje być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
przy nieprzystosowanym wejściu lub w jego pobliżu
należy zainstalować odpowiednie oznakowanie
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
wskazujące lokalizację najbliższego przystosowanego
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wejścia (przystosowanych wejść), tak aby osoba
niepełnosprawna nie musiała ponownie przebyć
drogi prowadzącej od nieprzystosowanego wejścia.
(i) Jeżeli prace związane z przebudową
ograniczają się wyłącznie do instalacji elektrycznej,
mechanicznej lub hydraulicznej lub do oczyszczenia
z materiałów niebezpiecznych lub modernizacji
automatycznych tryskaczy i nie obejmują one
przebudowy jakichkolwiek elementów lub
przestrzeni, które muszą być przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie
z niniejszymi wytycznymi, wówczas pkt 4.1.6(2)
nie ma zastosowania.
(j) WYJĄTEK: Jeżeli zapewnienie zgodności
z pkt 4.1.6 przy pracach związanych z przebudową
jest technicznie niewykonalne, przebudowa musi
zapewniać warunki przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych w maksymalnym możliwym
zakresie. Wszelkie elementy lub cechy budynku lub
obiektu, które podlegają przebudowie i które można
przystosować, muszą zostać przystosowane
w ramach przebudowy.
Technicznie niewykonalne. Oznacza,
w odniesieniu do przebudowy budynku lub obiektu,
że prawdopodobieństwo jej realizacji jest niewielkie,
ponieważ istniejące warunki konstrukcyjne
wymagałyby usunięcia lub zmiany elementu
nośnego, który jest zasadniczą częścią szkieletu
konstrukcji; lub ponieważ inne istniejące
ograniczenia fizyczne lub związane z lokalizacją
uniemożliwiają modyfikowanie lub dobudowywanie
elementów, przestrzeni lub części, które są ściśle
zgodne z minimalnymi wymogami dotyczącymi nowej
budowy i które są niezbędne do zapewnienia
warunków przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
(k) WYJĄTEK:
(i) Niniejsze wytyczne nie wymagają
instalacji windy w przebudowanym obiekcie, który
jest zwolniony z wymogu dotyczącego windy zgodnie
z pkt 4.1.3(5).
(ii) Wyjątek określony w lit. (i) w żaden
sposób nie wyklucza ani nie ogranicza obowiązku
przestrzegania innych wymogów w zakresie
przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych
określonych w niniejszych wytycznych. Przykładowo,
przebudowy pięter znajdujących się powyżej lub
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poniżej parteru muszą spełniać wymogi w zakresie
przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych,
niezależnie od tego, czy w przebudowanym obiekcie
znajduje się winda. Jeżeli jednak obiekt, do którego
ma zastosowanie zwolnienie dotyczące windy,
o którym mowa w lit. (i), jest wyposażony w windę
osobową, winda ta musi spełniać, w maksymalnym
możliwym zakresie, wymogi w zakresie
przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych
określone w niniejszych wytycznych.
(2) Przebudowy w obszarze posiadającym
określoną funkcję podstawową: Oprócz obowiązku
zastosowania się do wymogów określonych w pkt
4.1.6(1), przebudowy, która wpływa lub może
wpływać na funkcjonalność obszaru posiadającego
określoną funkcję podstawową lub która wpływ lub
może wpływać na dostęp do takiego obszaru, należy
dokonać w taki sposób, aby w największym
możliwym stopniu zagwarantować drogę komunikacji
ogólnej do przebudowywanego obszaru, a także do
toalet, telefonów i pitników przynależących do
przebudowywanego obszaru, która będzie łatwo
dostępna dla osób niepełnosprawnych i możliwa do
użycia przez osoby niepełnosprawne, chyba że taka
przebudowa będzie nieproporcjonalna w stosunku do
ogólnej przebudowy pod względem kosztów i zakresu
prac (zgodnie z kryteriami określonymi przez
Prokuratora Generalnego).
(3) Szczególne przepisy techniczne dotyczące
przebudowy istniejący budynków i obiektów:
(a) Pochylnie: Najazdy krawężnikowe oraz
pochylnie wewnętrzne lub zewnętrzne, które mają
być wybudowane na terenie działki lub
w istniejących budynkach lub obiektach, w których
ograniczenia przestrzenne uniemożliwiają
zastosowanie nachylenia 1:12 lub mniejszego, mogą
posiadać następujące nachylenia i wzniesienia:
(i) Dopuszcza się nachylenie pomiędzy 1:10
a 1:12 dla wzniesienia wynoszącego maksymalnie
6 cali (152 mm).
(ii) Dopuszcza się nachylenie od 1:8 do 1:10
dla wzniesienia wynoszącego maksymalnie 3 cale
(76 mm). Nachylenie nie może być większe niż 1:8.
(b) Schody: W przypadku przebudowy nie
wymaga się całkowitego przedłużenia poręczy przy
schodach, jeżeli takie przedłużenie byłyby
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niebezpieczne lub niemożliwe ze względu na plan
sytuacyjny.
(c) Windy:
(i) Jeżeli w istniejących automatycznych
windach znajdują się drzwi wyposażone w krawędzie
bezpieczeństwa, można pominąć urządzenia do
automatycznego ponownego otwierania drzwi (zob.
pkt 4.10.6).
(ii) Jeżeli istniejąca konfiguracja szybu lub
niewykonalność techniczna nie pozwalają na
zapewnienie ścisłej zgodności z pkt 4.10.9,
minimalne wymiary kabiny można zmniejszyć o
minimalną konieczną wartość, jednak w żadnym
wypadku wymiary wewnętrznej powierzchni kabiny
nie mogą być mniejsze niż 48 x 48 cali (1220 mm x
1220 mm).
(iii) Można zapewnić równoważne
udogodnienia dla kabiny windy o innych wymiarach,
jeżeli można wykazać jej funkcjonalność i jeżeli
wszystkie inne elementy, które muszą być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
są zgodne z obowiązującymi przepisami pkt 4.10.
Przykładowo, winda o wymiarach 47 x 69 cali (1195
mm x 1755 mm) z drzwiami znajdującymi się na
węższym boku może zapewnić standardowe
prześwity dla wózków inwalidzkich pokazane na
Rys. 4.
(d) Drzwi:
(i) Jeżeli spełnienie wymogów dotyczących
wolnej szerokości przejścia określonych w pkt 4.13.5
jest technicznie niewykonalne, dopuszcza się
wystawanie ogranicznika otwarcia drzwi po stronie
zatrzasku drzwiowego maksymalnie na 5/8 cala (16
mm).
(ii) Jeżeli istniejące progi mają wysokość
3/4 cala (20 mm) lub mniejszą oraz mają (lub zostały
zmodyfikowane tak, aby miały) fazowaną krawędź
z każdej strony, mogą one pozostać niezmienione.
(e) Toalety:
(i) Jeżeli spełnienie wymogów pkt 4.22 lub
4.23 jest technicznie niewykonalne, dopuszcza się
zapewnienie co najmniej jednej toalety/łazienki
damsko-męskiej na każdym piętrze, znajdującej się
w tym samym obszarze, co istniejące toalety, zamiast
dokonywania modyfikacji istniejących toalet w celu

przystosowania ich do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Każda toaleta damsko-męska
musi być wyposażona w jeden ustęp spełniający
wymogi pkt 4.16 i jedną umywalkę zgodną
z wymogami pkt 4.19, a drzwi muszą być
wyposażone w zamek.
(ii) Jeżeli zapewnienie wymaganej
standardowej kabiny ustępowej jest technicznie
niewykonalne (Rys. 30(a)) lub gdy inne kodeksy
zabraniają zmniejszenia liczby elementów
wyposażenia (tj. usunięcie miski ustępowej w celu
utworzenia kabiny ustępowej o podwójnej
szerokości), w miejsce standardowej kabiny
ustępowej można zastosować alternatywną kabinę
ustępową (Rys. 30(b)).
(iii) Jeżeli istniejące toalety lub łazienki są
przebudowywane i przestają być przystosowanego
potrzeb osób niepełnosprawnych, należy zapewnić
oznakowanie zgodne z wymogami pkt 4.30.1, 4.30.2,
4.30.3, 4.30.5 i 4.30.7 wskazujące lokalizację
najbliższej przystosowanej toalety lub łazienki
w obiekcie.
(f) Miejsca zgromadzeń:
(i) Jeżeli rozproszenie przystosowanych
miejsc siedzących w przebudowanym miejscu
zgromadzeń jest technicznie niewykonalne,
przystosowane miejsca siedzące mogą zostać
zgrupowane. Każdy przystosowany obszar miejsc
siedzących musi posiadać miejsce do siedzenia dla
osoby towarzyszącej i musi znajdować się przy
przystosowanej drodze komunikacji ogólnej służącej
również jako droga ewakuacyjna.
(ii) Jeżeli przebudowa wszystkich miejsc
występu w taki sposób, aby znajdowały się one przy
przystosowanej drodze komunikacji ogólnej, jest
technicznie niewykonalna, należy zapewnić
przystosowanie co najmniej jednego z każdego
rodzaju miejsc występu.
(g) Platformy dźwigowe (windy dla wózków
inwalidzkich): Podczas dokonywania przebudowy
platformy dźwigowe (windy dla wózków inwalidzkich)
spełniające wymogi pkt 4.11 i obowiązujących
przepisami stanowych lub lokalnych mogą być
zastosowane jako część przystosowanej drogi
komunikacji ogólnej. Korzystanie z wind nie
ogranicza się do warunków przedstawionych
w Wyjątku 4 w pkt 4.1.3(5)
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4.1.7 Przystosowane budynki: ochrona zabytków.

(h) Przebieralnie: W wypadku przebudowy,
w odniesieniu do której można wykazać techniczną
niewykonalność, należy zapewnić jedną przebieralnię
przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych
dla każdej płci na każdym poziomie. W miejscach,
w których występują tylko przebieralnie damskomęskie, wymóg ten może zostać spełniony poprzez
zapewnienie przystosowanych przebieralni damskomęskich.
4.1.7 Przystosowane budynki: ochrona zabytków.
(1)* Zastosowanie:
(a) Zasada ogólna: Przebudowa budynku lub
obiektu uznanego za zabytkowy musi spełniać
wymogi pkt 4.1.6 (Przystosowane budynki:
przebudowa), obowiązujących specyfikacji
technicznych określonych w Rozdziale 4
oraz obowiązujących artykułów dotyczących
szczególnego zakresu zastosowania, chyba że
w ramach procedur opisanych w pkt 4.1.7(2)
zostanie ustalone, iż zapewnienie zgodności
z wymogami dotyczącymi przystosowanych dróg
komunikacji ogólnej (zewnętrznych i wewnętrznych),
pochylni, wejść lub toalet mogłoby zagrozić
historycznemu charakterowi budynku lub obiektu
lub go zniszczyć. W takim wypadku można
zastosować alternatywne wymogi określone w pkt
4.1.7(3).
(b) Definicja. Budynek lub obiekt uznany za
zabytkowy to budynek lub obiekt, który:
(i) został wpisany lub kwalifikuje się do
wpisania do Krajowego Rejestru Zabytków; lub
(ii) jest uznany za zabytkowy zgodnie
z właściwymi stanowymi lub lokalnymi przepisami
prawa.
(2) Procedury:
(a) Przebudowa budynków i obiektów
uznanych za zabytkowe, o których mowa w art. 106
Ustawy o ochronie narodowego dziedzictwa
historycznego (National Historic Preservation Act):
(i) Art. 106 Procedura. Zgodnie z art. 106
Ustawy o ochronie narodowego dziedzictwa
historycznego (tytuł 16, art. 470 f) Kodeksu Stanów
Zjednoczonych) agencja federalna posiadająca
jurysdykcję nad federalnym, federalnie wspieranym
lub licencjonowanym przedsięwzięciem musi wziąć
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pod uwagę wpływ przedsięwzięcia agencji na budynki
i obiekty wpisane lub kwalifikujące się do wpisania
do krajowego rejestru zabytków i musi zapewnić
radzie doradczej ds. ochrony zabytków (Advisory
Council on Historic Preservation) odpowiednią
możliwość odniesienia się do przedsięwzięcia przed
jego zatwierdzeniem.
(ii) Zastosowanie ustawy ADA. W wypadku
dokonywania przebudowy budynku lub obiektu
uznanego za zabytkowy i podlegającego art. 106
Ustawy o ochronie narodowego dziedzictwa
historycznego, agencja federalna posiadająca
jurysdykcję nad takim przedsięwzięciem zobowiązana
jest postępować zgodnie z procedurą opisaną w art.
106. Jeżeli stanowy konserwator zabytków (State
Historic Preservation Officer) lub rada doradcza ds.
ochrony zabytków uznają, że zapewnienie zgodności
z wymogami dotyczącymi przystosowanych dróg
komunikacji ogólnej (zewnętrznych i wewnętrznych),
pochylni, wejść lub toalet mogłoby zagrozić
historycznemu charakterowi budynku lub obiektu
lub go zniszczyć, w odniesieniu do danego elementu
można zastosować alternatywne wymogi określone
w pkt 4.1.7(3).
(b) Przebudowa budynków i obiektów uznanych
za zabytkowe, które nie podlegają art. 106 Ustawy
o ochronie narodowego dziedzictwa historycznego.
W wypadku dokonywania przebudowy budynku lub
obiektu uznanego za zabytkowy, który nie podlega art.
106 Ustawy o ochronie narodowego dziedzictwa
historycznego, jeżeli podmiot dokonujący przebudowy
uważa, że zapewnienie zgodności z wymogami
dotyczącymi przystosowanych dróg komunikacji
ogólnej (zewnętrznych i wewnętrznych), pochylni,
wejść lub toalet mogłoby zagrozić historycznemu
charakterowi budynku lub obiektu lub go zniszczyć
oraz że w odniesieniu do danego elementu można
zastosować alternatywne wymogi określone w pkt
4.1.7(3), podmiot ten powinien skonsultować się ze
stanowym konserwatorem zabytków. Jeżeli stanowy
konserwator zabytków uzna, że zapewnienie
zgodności z wymogami dotyczącymi przystosowanych
dróg komunikacji ogólnej (zewnętrznych
i wewnętrznych), pochylni, wejść lub toalet mogłoby
zagrozić historycznemu charakterowi budynku lub
obiektu lub go zniszczyć, można zastosować
alternatywne wymogi określone w pkt 4.1.7(3).

4.2 Wolna przestrzeń i zakresy zasięgu.

(c) Konsultacje z zainteresowanymi osobami.
Zainteresowane osoby należy zaprosić do udziału
w procesie konsultacji, w tym stanowych lub
lokalnych urzędników ds. dostępności, osoby
niepełnosprawne oraz organizacje reprezentujące
osoby niepełnosprawne.
(d) Certyfikowane samorządowe programy
ochrony zabytków. Jeżeli stanowy konserwator
zabytków zlecił wykonanie zadania odbycia
konsultacji dla celów niniejszego artykułu w ramach
samorządowego programu ochrony zabytków, który
uzyskał certyfikat zgodnie z art. 101(c) Ustawy o
ochronie narodowego dziedzictwa historycznego
z 1966 r. (tytuł 16, art. 470a (c) Kodeksu Stanów
Zjednoczonych) i przepisami wykonawczymi (tytuł
36, część 61.5 Kodeksu Przepisów Federalnych),
zadanie to może wykonać właściwy organ lub
urzędnik samorządu lokalnego.
(3) Ochrona zabytków: Minimalne wymogi:
(a) Należy zapewnić co najmniej jedną
przystosowaną drogę komunikacji ogólnej
spełniającą wymogi pkt 4.3 prowadzącą z miejsca
dostępu do działki do przystosowanego wejścia.
WYJĄTEK: Jako część przystosowanej drogi
komunikacji ogólnej prowadzącej do wejścia może
być zastosowana pochylnia o nachyleniu nie
większym niż 1:6 o długości nie większej niż 2 stopy
(610 mm).
(b) Należy zapewnić co najmniej jedno
ogólnodostępne przystosowane wejście spełniające
wymogi pkt 4.14.
WYJĄTEK: W wypadku stwierdzenia, że żadne
ogólnodostępne wejście nie może spełniać wymogów
pkt 4.14, wówczas można uzyskać dostęp poprzez
każde wejście, którego nie jest ogólnodostępne, lecz
jest otwarte (niezaryglowane), zapewniając przy tym
oznakowanie kierunkowe przy wejściu głównym.
Przystosowane wejście również należy wyposażyć
w system powiadomień. Jeżeli występują problemy
z bezpieczeństwem, można zastosować zdalny system
monitorowania.
(c) Jeżeli zapewnione są toalety, co najmniej
jedna toaleta odpowiadająca wymogom pkt 4.22
i 4.1.6 musi znajdować się przy przystosowanej
drodze komunikacji ogólnej, która jest zgodna

z wymogami pkt 4.3. Taka toaleta może być damskomęska.
(d) Należy zapewnić przystosowane drogi
komunikacji ogólnej prowadzące od przystosowanego
wejścia do wszystkich ogólnodostępnych przestrzeni
znajdujących się co najmniej na poziomie
przystosowanego wejścia. W miarę możliwości należy
zapewnić dostęp do wszystkich poziomów budynku
lub obiektu zgodnie z pkt 4.1.
(e) Tablice i informacje w formie pisemnej,
dokumenty itp. należy umieszczać w miejscu
widocznym dla osób siedzących. Eksponaty
i oznakowanie prezentowane w linii poziomej (np.
otwarte książki) nie powinny znajdować się wyżej niż
44 cale (1120 mm) nad powierzchnią podłogi.
4.2 Wolna przestrzeń i zakresy zasięgu.
4.2.1* Szerokość umożliwiająca przejazd wózka
inwalidzkiego. Minimalna szerokość wolnej
przestrzeni umożliwiająca przejazd jednego wózka
inwalidzkiego wynosi 32 cale (815 mm) w punkcie
zwężenia i 36 cali (915 mm) na całej długości (zob.
Rys. 1 i 24(e)).
4.2.2 Szerokość umożliwiająca mijanie się
wózków inwalidzkich. Minimalna szerokość wolnej
przestrzeni umożliwiająca mijanie się dwóch wózków
inwalidzkich wynosi 60 cali (1525 mm) (zob. Rys. 2).
4.2.3* Przestrzeń umożliwiająca wykonanie
obrotu wózka inwalidzkiego. Przestrzeń wymagana
do wykonania obrotu wózka inwalidzkiego o 180
stopni obejmuje wolną przestrzeń o średnicy 60 cali
(1525 mm) (zob. Rys. 3(a)) lub przestrzeń w kształcie
litery T (zob. Rys. 3(b)).
4.2.4* Wolna przestrzeń podłogi lub podłoża dla
wózków inwalidzkich.
4.2.4.1 Wielkość i najazd. Minimalna wolna
przestrzeń podłogi lub podłoża wymagana dla
jednego wózka inwalidzkiego znajdującego się
w pozycji zatrzymania wraz z osobą wynosi 30 x 48
cali (760 x 1220 mm) (zob. Rys. 4(a)). Minimalną
wolną przestrzeń podłogi lub podłoża dla wózków
inwalidzkich można zapewnić w ułożeniu, które
umożliwia frontowy lub boczny najazd (zob. Rys. 4(b)
i (c)). Wolna przestrzeń podłogi lub podłoża dla
wózków inwalidzkich może być częścią przestrzeni na
kolana wymaganej pod niektórymi obiektami.
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4.3 Przystosowana droga komunikacji ogólnej

4.2.4.2 Zależność pomiędzy przestrzenią
manewrową a przestrzenią dla wózka
inwalidzkiego. Jedna w pełni wolna od przeszkód
strona wolnej przestrzeni podłogi lub podłoża dla
wózka inwalidzkiego powinna przylegać do
przystosowanej drogi komunikacji ogólnej lub leżeć na
takiej drodze lub powinna przylegać do innej wolnej
przestrzeni dla wózka inwalidzkiego. Jeżeli wolna
przestrzeń podłogi znajduje się we wnęce lub jest
w inny sposób ograniczona z trzech stron, w całości
lub w części, należy zapewnić dodatkowe przestrzenie
manewrowe, jak pokazano na Rys. 4(d) i (e).
4.2.4.3 Powierzchnie przestrzeni dla wózków
inwalidzkich. Wolne przestrzenie podłogi lub
podłoża dla wózków inwalidzkich muszą spełniać
wymogi pkt 4.5.
4.2.5* Sięganie do przodu. Jeżeli wolna przestrzeń
podłogi umożliwia wyłącznie frontowy najazd,
wówczas maksymalna dopuszczalna wysokość
położenia obiektu, do którego osoba siedząca na
wózku inwalidzkim będzie sięgać do przodu ku górze,
wynosi 48 cali (1220 mm) (zob. Rys. 5(a)). Minimalna
wysokość położenia obiektu, do którego osoba
siedząca na wózku inwalidzkim będzie sięgać do
przodu ku dołowi, wynosi 15 cali (380 mm).
W wypadku konieczności sięgania do przodu ku
górze ponad przeszkodą, odległości i prześwity należy
zapewnić zgodnie z wartościami przedstawionymi na
Rys. 5(b).

drogi komunikacji ogólnej, muszą spełniać wymogi
pkt 4.3.
4.3.2 Umiejscowienie.
(1) Należy zapewnić co najmniej jedną
przystosowaną drogę komunikacji ogólnej
w granicach działki, prowadzącą od przystanków
transportu publicznego, przystosowanego parkingu
i przystosowanych miejsc wsiadania pasażerów,
a także dróg lub chodników publicznych, do
przystosowanego wejścia do budynku, z którym są
połączone. Przystosowana droga komunikacji ogólnej
w największym możliwym stopniu musi pokrywać się
z ogólnodostępną drogą komunikacji.
(2) Co najmniej jedna przystosowana droga
komunikacji ogólnej musi łączyć ze sobą
przystosowane budynki, urządzenia, elementy
i przestrzenie znajdujące się na tej samej działce.
(3) Co najmniej jedna przystosowana droga
komunikacji ogólnej musi łączyć przystosowane
wejścia do budynku lub obiektu ze wszystkimi
przystosowanymi przestrzeniami i elementami oraz
ze wszystkimi przystosowanymi lokalami
mieszkalnymi w budynku lub obiekcie.

4.2.6* Sięganie do boku. Jeżeli wolna przestrzeń
podłogi umożliwia boczny najazd wózkiem
inwalidzkim, wówczas maksymalna dopuszczalna
wysokość położenia obiektu, do którego osoba
siedząca na wózku inwalidzkim będzie sięgać do
boku ku górze, wynosi 54 cale (1370 mm),
a wysokość położenia obiektu, do którego osoba
siedząca na wózku inwalidzkim będzie sięgać do
boku ku dołowi, nie może być mniejsza niż 9 cali
(230 mm) nad podłogą (Rys. 6(a) i (b)). W wypadku
konieczności sięgania do boku ponad przeszkodą,
odległości i prześwity należy zapewnić zgodnie
z wartościami przedstawionymi na Rys. 6(c).
4.3 Przystosowana droga komunikacji ogólnej
4.3.1* Uwagi ogólne. Wszystkie chodniki, hole,
korytarze, przejścia, łączniki, tunele i inne
przestrzenie, które stanowią część przystosowanej
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Rys. 1
Min. szerokość wolnej przestrzeni dla
pojedynczego wózka
24 – maks. głębokość dla zapewnienia min.
prześwitu

4.3 Przystosowana droga komunikacji ogólnej

z zewnętrznymi i wewnętrznymi przestrzeniami
i obiektami, które zaspokajają potrzeby
przystosowanego lokalu mieszkalnego.
4.3.3 Szerokość. Minimalna szerokość wolnej
przestrzeni na przystosowanej drodze komunikacji
ogólnej wynosi 36 cali (915 mm), z wyjątkiem drzwi
(zob. pkt 4.13.5 i 4.13.6). Jeżeli osoba poruszająca
się na wózku inwalidzkim musi wykonać zakręt, aby
objechać przeszkodę, minimalna szerokość wolnej
przestrzeni na przystosowanej drodze komunikacji
ogólnej musi być zgodna z wartościami
przedstawionymi na Rys. 7(a) i (b).

Rys. 2
Min. szerokość wolnej przestrzeni
dla dwóch wózków inwalidzkich
(4) Przystosowana droga komunikacji ogólnej musi
łączyć co najmniej jedno przystosowane wejście do
każdego przystosowanego lokalu mieszkalnego

4.3.4 Przestrzeń do mijania się. Jeżeli szerokość
wolnej przestrzeni na przystosowanej drodze
komunikacji ogólnej nie przekracza 60 cali (1525
mm), należy zapewnić przestrzenie do mijania się
o minimalnych wymiarach 60 x 60 cali (1525 mm x
1525 mm) w rozsądnych odstępach
nieprzekraczających 200 stóp (61 m). Akceptowalną
przestrzenią do mijania się jest miejsce przecięcia się
dwóch korytarzy lub chodników w kształcie litery T.
4.3.5 Miejsce ponad głową. Przystosowana droga
komunikacji ogólnej musi spełniać wymogi pkt 4.4.2.
4.3.6 Faktura powierzchni. Powierzchnia
przystosowanej drogi komunikacji ogólnej musi
spełniać wymogi pkt 4.5.

Rys. 3
Przestrzeń potrzebna do wykonania skrętu lub obrotu wózka inwalidzkiego:
(a) Przestrzeń o średnicy 60 cali (1525 mm);
(b) Przestrzeń w kształcie litery T umożliwiająca wykonanie obrotu o 180°
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UWAGA: x ≤ 24 cali (610 mm).

UWAGA: x ≤ 15 cali (380 mm).
(d)
Wolna przestrzeń podłogi we wnękach

UWAGA: Jeżeli x > 24 cale (610 mm), należy
zapewnić dodatkowy prześwit manewrowy
wynoszący 6 cali (150 mm) jak pokazano na rys.

UWAGA: Jeżeli x > 15 cali (380 mm), należy
zapewnić dodatkowy prześwit manewrowy
wynoszący 12 cali (305 mm) jak pokazano na rys.

(e)
Dodatkowe przestrzenie manewrowe we wnękach

Rys. 4
Minimalna wolna przestrzeń podłogi dla wózków inwalidzkich
(opis od góry: (a) wolna przestrzeń podłogi; (b) najazd frontowy; (c) najazd boczny)
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4.3 Przystosowana droga komunikacji ogólnej

(a)
Limit zasięgu rąk do przodu ku górze

UWAGA: x powinno wynosić ≤ 25 cali (635 mm); z powinno wynosić ≥ x. Jeżeli < 20 cali (510 mm), to y powinno wynosić maksymalnie
48 cali (1220 mm). Jeżeli x wynosi 20 na 25 cali (510 na 635 mm), to y powinno wynosić maksymalnie 44 cale (1120 mm)
(b)
Maksymalny zasięg rąk do przodu ponad przeszkodą

Rys. 5
Sięganie do przodu
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Rys. 6
Sięganie do boku
(od góry: (a) Wolna przestrzeń podłogi, najazd boczny; (b) Limit zasięgu rąk ku górze i ku dołowi do boku;
(c) Maksymalny zasięg rąk do boku ponad przeszkodą)
4.3.7 Nachylenie. Przystosowana droga komunikacji
ogólnej z nachyleniem o spadku równoległym
większym niż 1:20 stanowi pochylnię i musi spełniać
wymogi pkt 4.8. Nachylenie o spadku poprzecznym
przystosowanej drogi komunikacji ogólnej nigdzie nie
może przekraczać 1:50.
4.3.8 Zmiana poziomów. Zmiana poziomów na
przystosowanej drodze komunikacji ogólnej musi
spełniać wymogi pkt 4.5.2. Jeżeli na przystosowanej
drodze komunikacji ogólnej występuje zmiana
poziomów przekraczająca 1/2 cala (13 mm), należy
zapewnić najazd krawężnikowy, pochylnię, windę lub
platformę dźwigową (zgodnie z pkt 4.1.3 i 4.1.6)
spełniające wymogi określone odpowiednio w pkt 4.7,
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4.8, 4.10 lub 4.11. Przystosowana droga komunikacji
ogólnej nie obejmuje schodów, stopni ani schodów
ruchomych. Zob. definicja drogi ewakuacyjnej
w pkt 3.5.
4.3.9 Drzwi. Drzwi na przystosowanej drodze
komunikacji ogólnej muszą spełniać wymogi pkt 4.13.
4.3.10* Droga ewakuacyjna. Przystosowane drogi
komunikacji ogólnej prowadzące do każdej
przystosowanej przestrzeni lub każdego
przystosowanego elementu będą również pełnić
funkcję drogi ewakuacyjnej w razie nagłych
wypadków lub będą prowadzić do przystosowanej
strefy pomocy ratunkowej.

4.3 Przystosowana droga komunikacji ogólnej

Rys. 7
Przystosowana droga komunikacji ogólnej
(opis: (a) Obrót o 90°, (b) UWAGA: pokazane wymiary mają zastosowanie, jeżeli x < 48 cali (1220 mm),
zakręt wokół przeszkody, (c), (d) Zmiany poziomu)
4.3.11 Strefy pomocy ratunkowej.
4.3.11.1 Umiejscowienie i budowa. Strefa pomocy
ratunkowej jest jedną z następujących struktur:
(1) Część spocznika na klatce schodowej
zabudowana przegrodą dymoszczelną (zgodnie
z lokalnymi wymogami).
(2) Część balkonu zapewniającego wyjście na
zewnątrz, znajdującego się bezpośrednio przy klatce
schodowej prowadzącej do wyjścia, w wypadku gdy
balkon spełnia lokalne wymogi dotyczące balkonów
zapewniających wyjście na zewnątrz. Otwory

prowadzące do wnętrza budynku znajdujące się
w odległości 20 stóp (6 m) od strefy pomocy
ratunkowej muszą być zabezpieczone zespołami
ognioodpornymi o o ognioodporności wynoszącej
trzy czwarte godziny.
(3) Część korytarza o o ognioodporności wynoszącej
jedną godzinę (spełniającego lokalne wymogi
dotyczące budowy zabezpieczeń ognioodpornych
i otworów) znajdującego się bezpośrednio przy
pomieszczeniu z dostępem do wyjścia.
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(4) Przedsionek bezpośrednio przylegający do
pomieszczenia z dostępem do wyjścia i zbudowany
zgodnie z tymi samymi normami odporności
ogniowej, jakie są wymagane dla korytarzy i otworów.
(5) Część spocznika na klatce schodowej
w pomieszczeniu z dostępem do wyjścia, która
posiada wentylację na zewnątrz i jest oddzielona od
wnętrza budynku drzwiami o ognioodporności
wynoszącej jedną godzinę.
(6) Pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia
właściwego organu lokalnego, strefa lub
pomieszczenie oddzielone od innych części budynku
przegrodą dymoszczelną. Przegrody dymoszczelne
muszą posiadać ognioodporność wynoszącą nie
mniej niż jedną godzinę i w całości zabudowywać
daną strefę lub pomieszczenie. Drzwi w przegrodzie
dymoszczelnej powinny być szczelnymi zespołami
blokującymi przedostawanie się dymu i ciąg
powietrza, o ognioodporności wynoszącej nie mniej
niż 20 minut i muszą być wyposażone
w samozamykacz lub muszą zamykać się
automatycznie. Strefa lub pomieszczenie muszą
posiadać wyjście prowadzące bezpośrednio do
pomieszczenia z dostępem do wyjścia. Jeżeli
pomieszczenie lub strefa posiada wyjście prowadzące
do pomieszczenia z dostępem do wyjścia, którego
budowa musi zapewniać ognioodporność na poziomie
większym niż jedna godzina, wówczas takie
pomieszczenie lub strefa muszą posiadać taką samą
konstrukcję pod względem poziomu ognioodporności,
w tym takie samo zabezpieczenie otworów, jakie jest
wymagane dla przylegającego pomieszczenia
z dostępem do wyjścia.
(7) Lobby przy windzie, jeżeli w szybach wind
i przylegających do nich lobby ciśnienie jest
utrzymywane mechanicznie zgodnie z wymogami
lokalnych przepisów dotyczących pomieszczeń
dymoszczelnych i jeżeli spełniają one określone
w niniejszych wytycznych wymogi dotyczące
wielkości, komunikacji i oznakowania. Taki system
mechanicznego utrzymywania ciśnienia będzie
aktywowany przez czujniki dymu rozmieszczone na
każdym piętrze w sposób zatwierdzony przez
właściwy organ lokalny. Urządzenia zapewniające
mechaniczne utrzymanie ciśnienia i odnośne
przewody wentylacyjne w budynku będą oddzielone
od innych części budynku konstrukcją
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o ognioodporności wynoszącej co najmniej dwie
godziny.
4.3.11.2 Wielkość. Każda strefa pomocy ratowniczej
musi zapewniać co najmniej dwa przystosowane
miejsca, każdy o wymiarach nie mniejszych niż 30 x
48 cali (760 x 1220 mm). Strefa pomocy ratunkowej
nie może zachodzić na żadną wymaganą szerokość
wyjścia. Całkowita liczba takich miejsc o wymiarach
30 x 48 cali (760 x 1220 mm) na jednej kondygnacji
nie może być mniejsza niż jedna na każde 200 osób
projektowanej liczby użytkowników, którym taka
strefa pomocy ratunkowej ma służyć.
WYJĄTEK: Właściwy organ lokalny może zmniejszyć
minimalną liczbę miejsc o wymiarach 30 x 48 cali
(760 x 1220 mm) do jednego w każdej strefie pomocy
ratunkowej na piętrach, na których projektowana
liczba użytkowników jest mniejsza niż 200.
4.3.11.3* Szerokość klatki schodowej. Minimalna
szerokość wolnej przestrzeni na każdej klatce
schodowej przylegającej do strefy pomocy ratunkowej
wynosi 48 cali pomiędzy poręczami.
4.3.11.4* Komunikacja dwukierunkowa. Pomiędzy
każdą strefą pomocy ratunkowej a głównym
wejściem należy zapewnić komunikację
dwukierunkową, z zastosowaniem sygnałów zarówno
wizualnych, jak i dźwiękowych. Straż pożarna lub
właściwy organ lokalny mogą zatwierdzić inne
miejsce niż wejście główne.
4.3.11.5 Identyfikacja. Każda strefa pomocy
ratunkowej musi być oznaczona znakiem „OBSZAR
POMOCY RATUNKOWEJ” oraz międzynarodowym
znakiem dostępności. Znak musi być podświetlony,
jeżeli wymagane jest oświetlenie dla znaków wyjścia.
Oznakowanie należy umieścić również przy
wszystkich nieprzystosowanych wyjściach oraz tam
gdzie jest to konieczne, aby wyraźnie wskazać
kierunek, w którym należy się udać do strefy pomocy
ratunkowej. W każdej strefie pomocy ratunkowej,
przy systemie komunikacji dwukierunkowej, należy
zamieścić instrukcję dotyczącą korzystania ze strefy
w nagłych wypadkach.
4.4 Wystające przedmioty.
4.4.1* Uwagi ogólne. Przedmioty wystające ze ścian
(np. telefony), których najbardziej oddalone od ściany
krawędzie znajdują się na wysokości 27–80 cali
(685–2030 mm) nad posadzką, nie mogą wystawać

na więcej niż 4 cale (100 mm) w światło chodników,
holi, korytarzy lub przejść (zob. Rys. 8(a)).
Montowane przedmioty, których najbardziej
oddalone od ściany krawędzie znajdują się na
wysokości 27 cali (685 mm) lub niższej nad
posadzką, mogą wystawać na dowolną odległość
(zob. Rys. 8(a) i (b)). Wolnostojące obiekty

montowane na stojakach lub słupach mogą zwisać
maksymalnie 12 cali (305 mm) na wysokości od
27 do 80 cali (685 do 2030 mm) nad ziemią lub
posadzką (zob. Rys. 8(c) i (d)). Wystające przedmioty
nie mogą zmniejszać szerokości wolnej przestrzeni
przystosowanej drogi komunikacji ogólnej lub
przestrzeni manewrowej (zob. Rys. 8 (e)).

Rys. 8(a)
Idąc wzdłuż ściany (więcej niż 27; szerokość wolnej przestrzeni; dowolna wartość, mniej niż 27)

4.4.2 Wysokość prześwitu. Wysokość wolnej
przestrzeni prześwitu na chodnikach, w holach,
korytarzach, przejściach lub innych pomieszczeniach
komunikacji musi wynosić co najmniej 80 cali
(2030 mm) (zob. Rys. 8(a)). Jeżeli pionowy prześwit
obszaru przylegającego do przystosowanej drogi
komunikacji ogólnej będzie mniejszy niż 80 cali
(wymiar nominalny), należy zapewnić barierę
ostrzegającą osoby niewidome lub niedowidzące
(zob. Rys. 8(c-1)).
4.5 Powierzchnie podłoża i podłogi.

Rys. 8
Wystające przedmioty
(opis od góry: wolna przestrzeń, dowolny wymiar;
Idąc prostopadle do ściany)

28

4.5.1* Uwagi ogólne. Powierzchnie podłoże i podłogi
wzdłuż przystosowanych dróg komunikacji ogólnej
oraz w przystosowanych pomieszczeniach
i przestrzeniach, w tym podłóg, pochylni, schodów
i najazdów krawężnikowych, muszą być stabilne,
twarde oraz antypoślizgowe i muszą spełniać wymogi
pkt 4.5.

4.5 Powierzchnie podłoża i podłogi.

Rys. 8(c) Wolnostojące zwisające przedmioty

Rys. 8(d)
Przedmioty montowane na stojakach lub słupach

Rys. 8
Wystające przedmioty (cd.)
(opis od góry: 8 (c-1): Chronić zacienioną przestrzeń przed ruchem w poprzek; OBSZAR ZASIĘGU LASKI
DLA NIEWIDOMYCH; Niebezpieczeństwa nad głową; 8 (d): Ta przeszkoda wisząca może zwisać niżej niż
12 cali, ponieważ nikt nie może podejść do niej od tej strony; rzut pionowy; Zasięg laski dla
niewidomych; Laska dotyka stojaka lub słupa zanim osoba wejdzie w obiekt)

29

4.6 Parking i miejsca wsiadania pasażerów.

Rys. 8
Wystające przedmioty (cd.)
(opis od góry: 8 (e): Korytarz lub inna przestrzeń komunikacji; Szerokość wolnej przestrzeni; Dowolny
wymiar; Zwężone przejście, Przejście na całej długości; Nie jest wymagana dodatkowa ochrona pomiędzy
bokami wnęki; Wystające przedmioty wiszące na ścianie o krawędziach, które są najbardziej oddalone od
ściany, znajdujących się na wysokości 27 [685]; Przykłady ochrony wokół obiektów zawieszonych na
ścianach oraz wymiary wolnej przestrzeni)
4.5.2 Zmiany poziomów. Zmiany poziomu do 1/4
cala (6 mm) mogą być pionowe i bez wykończenia
krawędzi (zob. Rys. 7(c)). W wypadku zmiany
poziomu o 1/4 a 1/2 cala (6–13 mm) musi być
zapewniony skos o nachyleniu nie większym niż 1: 2
(zob. Rys. 7(d)). Zmiana poziomu o więcej niż 1/2
cala (13 mm) wymaga zastosowania pochylni
spełniającej wymogi pkt 4.7 lub 4.8.

4.5.4 Kratki. Jeżeli na powierzchniach do chodzenia
znajdują się kratki, szczeliny w takich kratkach nie
mogą być szersze niż 1/2 cala (13 mm) w jednym
kierunku (zob. Rys. 8(g)). Jeżeli szczeliny kratek mają
kształt wydłużony, należy je umieszczać w taki
sposób, aby dłuższy wymiar szczeliny był ułożony
prostopadle do głównego kierunku ruchu (zob.
Rys. 8(h)).

4.5.3* Dywan. Jeżeli na powierzchni podłoża lub
podłogi zastosowano dywan lub płytki dywanowe,
muszą one być zamocowane w sposób bezpieczny,
posiadać twardą podkładkę lub podkład, lub nie
mieć żadnego podkładu lub podkładki, muszą
posiadać równe pętelki, pętelki ułożone płasko,
równo przycięte runo lub równą teksturę runa
złożonego z pętelek przeciętych/nieprzeciętych.
Maksymalna grubość runa może wynosić 1/2 cala
(13 mm) (zob. Rys. 8(f)). Odsłonięte krawędzie
dywanu muszą być przymocowane do powierzchni
podłogi i muszą posiadać wykończenie na całej
długości odsłoniętej krawędzi. Wykończenie krawędzi
dywanu musi spełniać wymogi pkt 4.5.2.

4.6 Parking i miejsca wsiadania pasażerów.
4.6.1 Minimalna liczba. Miejsca postojowe, które
muszą być przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych zgodnie z pkt 4.1, muszą
spełniać wymogi pkt 4.6.2 – 4.6.5. Miejsca wsiadania
pasażerów, które muszą być przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z pkt 4.1,
muszą spełniać wymogi pkt 4.6.5 – 4.6.6.
4.6.2 Lokalizacja. Przystosowane miejsca postojowe
wyznaczone dla danego budynku muszą znajdować
się na najkrótszej przystosowanej drodze
komunikacji ogólnej prowadzącej od przyległego
parkingu do przystosowanego wejścia. Na
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parkingach, które nie obsługują konkretnego
budynku, przystosowane miejsca postojowe musza
znajdować się na najkrótszej przystosowanej drodze
komunikacji ogólnej prowadzącej do
przystosowanego wejścia dla pieszych na taki
parking. W budynkach z wieloma przystosowanymi
wejściami z przylegającym parkingiem przystosowane
miejsca postojowe muszą być rozproszone
i znajdować się jak najbliżej przystosowanych wejść.

Rys. 8 (f)
Grubość runa dywanu

Fig. 8 (g)
Kratki
(główny kierunek ruchu)

Rys. 8 (h)
Ułożenie kratki
(dłuższy wymiar prostopadle do kierunku ruchu)
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4.6.3* Miejsca postojowe. Przystosowane miejsca
postojowe muszą być szerokie co najmniej na 96 cali
(2440 mm). Dojścia na parkingu stanowią część
przystosowanej drogi komunikacji ogólnej
prowadzącej do wejścia do budynku lub obiektu
i muszą spełniać wymogi pkt 4.3. Dwa
przystosowane miejsca postojowe mogą posiadać
wspólne dojście (zob. Rys. 9). Części wystające
z zaparkowanego pojazdu nie mogą ograniczać
szerokości wolnej przestrzeni przystosowanej drogi
komunikacji ogólnej. Miejsca postojowe i dojścia
muszą mieć równą powierzchnię, a nachylenie
powierzchni nie może przekraczać 1:50 (2%) we
wszystkich kierunkach.
4.6.4* Oznakowanie. Przystosowane miejsca
postojowe oznacza się jako zastrzeżone za pomocą
znaku przedstawiającego znak dostępności (zob. pkt
4.30.7). Miejsca postojowe spełniające wymogi pkt
4.1.2(5)(b) muszą posiadać dodatkowy znak o treści
„Przystosowane dla furgonetek” przytwierdzony pod
znakiem dostępności. Znaki te umieszcza się w taki
sposób, aby pojazd zaparkowany w tym miejscu ich
nie zasłaniał.
4.6.5* Prześwit pionowy. Należy zapewnić
minimalny prześwit pionowy wynoszący 114 cali
(2895 mm) w przystosowanych miejscach wsiadania
pasażerów oraz wzdłuż co najmniej jednej
przystosowanej drogi komunikacji ogólnej dla
pojazdów prowadzącej do takich miejsc od wjazdu
(wjazdów) na działkę i wyjazdu (wyjazdów) z działki.
Na miejscach postojowych zgodnych z wymogami pkt
4.1.2(5)(b) należy zapewnić minimalny prześwit
pionowy wynoszący 98 cali (2490 mm) na miejscu
postojowym oraz wzdłuż co najmniej jednej
przystosowanej drogi komunikacji ogólnej dla
pojazdów prowadzącej do takich miejsc od wjazdu
(wjazdów) na działkę i wyjazdu (wyjazdów) z działki.
4.6.6 Miejsca wsiadania pasażerów. Miejsca
wsiadania pasażerów muszą posiadać dojście
szerokie co najmniej na 60 cali (1525 mm) i długie
na 20 stóp (240 cali) (6100 mm) przylegające
i równoległe do miejsca zatrzymania pojazdu (zob.
Rys. 10). Jeżeli między dojściem a miejscem
zatrzymywania pojazdu znajdują się krawężniki,
należy zapewnić najazd krawężnikowy zgodny
z wymogami pkt 4.7. Miejsca postojowe i dojścia
muszą mieć równą powierzchnię, a nachylenie
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powierzchni nie może przekraczać 1:50 (2%) we
wszystkich kierunkach.
4.7 Najazdy krawężnikowe.
4.7.1 Umiejscowienie. Należy zapewnić najazdy
krawężnikowe zgodne z wymogami pkt 4.7 we
wszystkich miejscach, gdzie przystosowana droga
komunikacji ogólnej przecina krawężnik.

przystosowana droga
komunikacji ogólnej

60 min lub 96 min dla FURGONETEK

Rys. 9
Wymiary miejsca postojowego

drogi bezpośrednio przylegającej do najazdu
krawężnikowego lub przystosowanej drogi
komunikacji ogólnej nie może przekraczać 1:20.
4.7.3 Szerokość. Minimalna szerokość najazdu
krawężnikowego wynosi 36 cali (915 mm),
z wyjątkiem rozszerzanych boków.
4.7.4 Powierzchnia. Powierzchnia najazdu
krawężnikowego musi być zgodna z wymogami pkt 4.5.
4.7.5 Boki najazdów krawężnikowych. Jeżeli
najazd krawężnikowy znajduje się w miejscu,
w którym piesi muszą przez niego przechodzić lub
gdy nie jest on zabezpieczony poręczami, jego boki
muszą być nachylone; maksymalny spadek
nachylonych boków może wynosić 1:10 (zob.
Rys. 12(a)). Najazdy krawężnikowe z krawężnikami
wzdłuż najazdu można stosować w miejscach,
w których piesi zwykle nie przechodzą w poprzek
najazdu (zob. Rys. 12(b)).
4.7.6 Najazdy krawężnikowe przed krawężnikiem.
Najazdy krawężnikowe znajdujące się przed
krawężnikiem muszą być umieszczone w taki sposób,
aby nie nachodziły na pasy ruchu pojazdów (zob.
Rys. 13).
4.7.7 Dotykowe znaki ostrzegawcze. Najazd
krawężnikowy musi być wyposażony w dotykowy
znak ostrzegawczy zgodny z wymogami pkt 4.29.2.
Dotykowy znak ostrzegawczy musi występowa na
całej szerokości i głębokości najazdu
krawężnikowego.
4.7.8 Zastawianie. Najazdy krawężnikowe należy
umieszczać lub zabezpieczać w taki sposób, aby
zapobiec ich zastawianiu przez zaparkowane pojazdy.

Rys. 10
Dojście przy miejscach wsiadania pasażerów
4.7.2 Nachylenie. Nachylenie najazdów
krawężnikowych musi być zgodne z wymogami
pkt 4.8.2. Nachylenie należy mierzyć w sposób
przedstawiony na Rys. 11. Łączenie najazdów
z chodnikami, kanałami ściekowymi lub ulicami
musi być płynne i wolne od nagłych zmian
ukształtowania. Maksymalne nachylenie
przylegających kanałów ściekowych, nawierzchni

4.7.9 Umiejscowienie na oznakowanych
przejściach. Najazdy krawężnikowe na
oznakowanych przejściach muszą w całości
znajdować się w granicach oznakowania,
z wyłączeniem ewentualnych nachylonych boków
(zob. Rys. 15).
4.7.10 Ukośne najazdy krawężnikowe. Jeżeli
ukośne (lub narożne) najazdy krawężnikowe
posiadają krawężniki wzdłuż najazdu lub inne
wyraźne krawędzie, takie krawędzie muszą być
ułożone równolegle do kierunku ruchu pieszych.
Przed dolną częścią najazdu krawężnikowego musi
znajdować się minimalna wolna przestrzeń 48 cali
(1220 mm), jak pokazano na Rys. 15(c) i (d). Jeżeli
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ukośne najazdy krawężnikowe występują na
oznakowanych skrzyżowaniach, wolna przestrzeń
48 cali (1220 mm) musi znajdować się w obrębie
oznakowania (zob. Rys. 15(c) i (d)). Jeżeli najazdy
krawężnikowe mają nachylone boki, należy zapewnić
również odcinek prostego krawężnika o długości co
najmniej 24 cali (610 mm) po każdej stronie najazdu
i w obrębie oznakowanego przejścia (zob. Rys. 15(c)).

4.7.11 Wysepki. Wszelkie wyniesione wysepki na
przejściach muszą posiadać przejście na poziomie
równym z ulicą lub po obu stronach muszą posiadać
najazdy i obszar równej powierzchni o długości co
najmniej 48 cali (1220 mm) pomiędzy najazdami
krawężnikowymi miejscu, w którym wysepkę
przecina przejście (zob. Rys. 15(a) i (b)).

Rys. 11
Pomiar nachylenia najazdu krawężnikowego
(od lewej: Przylegające nachylenie nie może być większe niż 1:20; Chodnik; Nachylenie = Y:X, gdzie X stanowi
płaszczyznę płaską; ulica)

Jeżeli X nie przekracza 48 cali,
wówczas spadek nachylonego boku
nie może przekroczyć 1:12.

Rys. 12
Boki najazdów krawężnikowych
(opis od lewej: (a) Rozszerzone boki; rozszerzony bok; (b) roślinność lub inna powierzchnia nieprzeznaczona do
chodzenia; Krawężnik wzdłuż najazdu)
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pochylnię i wówczas musi ona musi spełniać wymogi
pkt 4.8.

Rys. 13
Najazd przed krawężnikiem
4.8 Pochylnie.
4.8.1* Uwagi ogólne. Jakąkolwiek część
przystosowanej drogi komunikacji ogólnej
o nachyleniu większym niż 1:20 uznaje się za

4.8.2* Nachylenie i wzniesienie. W przypadku
każdej pochylni należy stosować się możliwie
najmniejszy spadek. Maksymalne nachylenie
pochylni w wypadku nowej budowy wynosi 1:12.
Maksymalne wzniesienie dowolnego odcinka wynosi
30 cali (760 mm) (zob. Rys. 16 ). Najazdy
krawężnikowe i pochylnie, które zostaną zbudowane
na istniejących działkach lub w istniejących
budynkach lub obiektach, mogą posiadać nachylenia
i wzniesienia określone jako dopuszczalne w pkt
4.1.6(3)(a), jeżeli ograniczenia przestrzeni
uniemożliwiają zastosowania nachylenia 1:12 lub
mniejszego.

Rys. 15
Najazdy krawężnikowe na oznakowanych przejściach
(opis: odcinek prostego krawężnika; wyraźna krawędź)
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Rys. 16
Elementy pojedynczego biegu pochylni i przykładowe wymiary pochylni
(opis od góry: wzniesienie; równy spocznik; powierzchnia pochylni; równy spocznik; Rzut poziomy lub
bieg; Maksymalne wzniesienie; Maksymalny rzut poziomy; Nachylenie – 1:12 do <1:16; 1:16 do < 1:20)
4.8.3 Szerokość wolnej przestrzeni. Minimalna
szerokość wolnej przestrzeni pochylni wynosi 36 cali
(915 mm).
4.8.4* Spoczniki. Pochylnie muszą posiadać równe
spoczniki u dołu i u góry każdej pochylni i każdego
biegu pochylni. Spoczniki muszą posiadać
następujące cechy:
(1) Szerokość spocznika musi być co najmniej
taka sama, jak szerokość biegu pochylni, który do
niego prowadzi.
(2) Minimalna długość wolnej przestrzeni biegu
musi wynosić 60 cali (1525 mm).
(3) Jeżeli na spoczniku następuje zmiana
kierunku pochylni, minimalny wymiar spocznika
musi wynosić 60 x 60 cali (1525 x 1525 mm).
(4) Jeżeli na spoczniku znajdują się drzwi, miejsce
przed drzwiami musi spełniać wymogi pkt 4.13.6.
4.8.5* Poręcze. Jeżeli wzniesienie biegu pochylni
przekracza 6 cali (150 mm) lub jego rzut poziomy jest
dłuższy niż 72 cale (1830 mm), wówczas pochylnia
musi być wyposażona w poręcze po obu stronach.
Poręczy nie wymaga się na najazdach krawężnikowych
lub przy miejscach siedzących w miejscach
zgromadzeń. Poręcze muszą spełniać wymogi pkt 4.26
i muszą posiadać następujące cechy:
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(1) Poręcze muszą znajdować się wzdłuż obu stron
pochylni. Poręcz wewnętrzna na pochylniach
dwubiegowych powrotnych lub dwubiegowych
łamanych zawsze muszą przebiegać w sposób ciągły.
(2) Jeżeli poręcze nie przebiegają w sposób ciągły,
muszą być one przedłużone o co najmniej 12 cali
(305 mm) poza górną i dolną część pochylni i muszą
być równoległe do powierzchni podłogi lub podłoża
(zob. Rys. 17).
(3) Wolna przestrzeń pomiędzy poręczami a ścianą
musi wynosić 1–1/2 cala (38 mm).
(4) Część chwytna powinna zawsze przebiegać
w sposób ciągły.
(5) Górna powierzchnia części chwytnej poręczy
musi znajdować się na wysokości od 34 cali do 38
cali (od 865 mm do 965 mm) nad powierzchnią
pochylni.
(6) Zakończenia poręczy muszą być zaokrąglone
lub gładko doprowadzone do podłogi, ściany lub
słupka.
(7) Poręcze nie mogą się obracać w swoich
mocowaniach.
4.8.6 Spadek poprzeczny i powierzchnie. Spadek
poprzeczny powierzchni pochylni nie może

4.9 Schody.

przekraczać 1:50. Powierzchnie pochylni muszą
spełniać wymogi pkt 4.5.
4.8.7 Zabezpieczenie krawędzi. Pochylnie
i spoczniki, obok których występuje spadek, muszą
być wyposażone w krawężniki, ściany, balustrady lub
wystające powierzchnie, które mają na celu
zabezpieczenie przed ześlizgnięciem się z pochylni.
Wysokość krawężników musi wynosić co najmniej
2 cale (50 mm) (zob. Rys. 17).
4.8.8 Warunki zewnętrzne. Pochylnie zewnętrzne
i prowadzące do nich podejścia muszą być
zaprojektowane w taki sposób, aby woda nie
gromadziła się na powierzchniach przeznaczonych
do chodzenia.
4.9 Schody.
4.9.1* Minimalna liczba. Schody, które muszą być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
zgodnie z pkt 4.1, muszą spełniać wymogi pkt 4.9.
4.9.2 Stopnice i podstopnice. Na każdych
schodach wszystkie stopnie muszą mieć jednakową
wysokość podstopnic i jednakową szerokość stopnic.
Szerokość stopnic musi wynosić co najmniej 11 cali
(280 mm), mierzoną od podstopnicy do podstopnicy
(zob. Rys. 18(a)). Zastosowanie otwartych podstopnic
jest niedopuszczalne.
4.9.3 Noski. Dolne części nosków nie mogą być
ostre. Promień krzywizny wystającej krawędzi
stopnicy nie przekracza 1/2 cala (13 mm).
Podstopnice muszą być pochylone lub dolna część
noska musi mieć kąt nie mniejszy niż 60 stopni
względem płaszczyzny poziomej. Noski nie mogą
wystawać na odległość większą niż 1 i 1/2 cala
(38 mm) (zob. Rys. 18).
4.9.4 Poręcze. Klatki schodowe muszą być
wyposażone w poręcze po obu stronach wszystkich
schodów. Poręcze muszą spełniać wymogi pkt 4.26
i muszą posiadać następujące cechy:
(1) Poręcze muszą przebiegać w sposób ciągły po
obu stronach schodów. Poręcz wewnętrzna na
schodach dwubiegowych powrotnych lub
dwubiegowych łamanych musi być zawsze ciągła
(zob. Rys. 19(a) i (b)).
(2) Jeżeli poręcze nie przebiegają w sposób ciągły,
muszą być przedłużone o co najmniej 12 cali
(305 mm) poza najwyższą podstopnicę i o co najmniej

12 cali (305 mm) plus szerokość jednej stopnicy poza
najniższą stopnicę. U góry przedłużenie musi być
równoległe w stosunku do podłogi lub podłoża. Na
dole poręcz musi nadal opadać na odcinku równym
szerokości jednej stopnicy, licząc od najniższej
podstopnicy; pozostała część przedłużenia musi być
przebiegać poziomo (zob. Rys. 19(c) i (d)). Przedłużenia
poręczy muszą spełniać wymogi pkt 4.4.
(3) Wolna przestrzeń pomiędzy poręczami a ścianą
musi wynosić 1 i 1/2 cala (38 mm).
(4) Część chwytna poręczy nie może być
przerywana słupkami balustrady schodów, innymi
elementami konstrukcyjnymi ani przeszkodami.
(5) Górna powierzchnia części chwytnej poręczy
musi znajdować się na wysokości od 34 cali do
38 cali (od 865 mm do 965 mm) nad noskami stopni.
(6) Zakończenia poręczy muszą być zaokrąglone
lub gładko doprowadzone do podłogi, ściany lub
słupka.
(7) Poręcze nie mogą się obracać w swoich
mocowaniach.
4.9.5 Ostrzeżenia dotykowe na schodach.
(Zastrzeżony)
4.9.6 Warunki zewnętrzne. Schody zewnętrzne
i prowadzące do nich podejścia muszą być
zaprojektowane w taki sposób, aby woda nie
gromadziła się na powierzchniach przeznaczonych
do chodzenia.
4.10 Windy.
4.10.1 Uwagi ogólne. Przystosowane windy muszą
znajdować się przy przystosowanej drodze
komunikacji ogólnej i muszą spełniać wymogi pkt
4.10 oraz wymogi ASME A17.1-1990 „Kodeks
bezpieczeństwa dla wind i ruchomych schodów”.
Wymogi niniejszego rozdziału nie mają zastosowania
do wind towarowych, chyba że jedyne zapewnione
windy jednocześnie pełnią funkcję windy osobowej
i towarowej ogólnodostępnej i dla pracowników.
4.10.2 Działanie automatyczne. Winda musi
działać w sposób automatyczny. Każda kabina musi
być wyposażona w system samopoziomowania, który
automatycznie doprowadzi kabinę na piętro
z dokładnością do 1/2 cala (13 mm) w warunkach
obciążenia od nominalnego do zerowego. System
samopoziomowania działa działać w sposób
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automatyczny i niezależnie od urządzenia
sterującego i musi korygować przekroczenie poziomu

piętra lub zatrzymanie się tuż przed nim.

Rys. 17
Przykłady zabezpieczenia krawędzi oraz przedłużenia poręczy.
(od góry: rzut pionowy; przekrój; krawężnik; ściana; pionowa balustrada; balustrada z przedłużonym spocznikiem)

Rys. 18
Wykorzystywana szerokość podstopnicy oraz dopuszczalne noski
(a) Podstopnica równa z powierzchnią; promień (b) pochylony nosek; promień (c) zaokrąglony nosek; promień
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Rys. 19
Poręcze schodów
(opis: (b) Rzut pionowy środkowej poręczy; (c) Przedłużenie schodów na dole; (d) Przedłużenie schodów na
górze; UWAGA: X stanowi minimalne przedłużenie poręczy wymagane przy każdej górnej podstopnicy
o 12 cali; Y stanowi wymagane minimalne przedłużenie poręczy o 12 cali plus szerokość jednej stopnicy
poza najniższą stopnicę)
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(1) Oprawy sygnalizacji świetlnej na korytarzu
należy przytwierdzić w taki sposób, aby ich linia
osiowa znajdowała się co najmniej 72 cale (1830 mm)
nad podłogą lobby (zob. Rys. 20.).
(2) Najmniejszy wymiar elementów wizualnych
powinien wynosić co najmniej 2 i 1/2 cala (64 mm).
(3) Sygnalizacja musi być widoczna z okolic panelu
sterującego w korytarzu (zob. Rys. 20). Dopuszczalne
jest zastosowanie sygnalizacji świetlnej wewnątrz
kabin, widocznej z okolicy panelu sterującego na
korytarzu i spełniające powyższe wymogi.

UWAGA: Automatyczny system ponownie otwierający drzwi jest
aktywowany, jeżeli obiekt przetnie linię A lub linię B. Linia A i linia B
stanowią punkty w linii pionowej systemu ponownie otwierającego
drzwi, przy czym nie jest wymagany fizyczny kontakt z takimi
punktami.

Rys. 20
Wejścia do szybu i windy
4.10.3 Panel sterujący na korytarzu. Panele
sterujące w lobby i korytarzach należy wyśrodkować
na wysokości 42 cali (1065 mm) nad podłogą. Takie
panele muszą być wyposażone w sygnały wizualne
wskazujące kiedy każde wezwanie jest rejestrowane
i kiedy jest realizowane. Najmniejszy wymiar
przycisków powinien wynosić co najmniej 3/4 cala
(19 mm). Przycisk wskazujący kierunek w górę musi
być umieszczony na górze (zob. Rys. 20.). Przyciski
muszą być wypukłe lub równe z powierzchnią.
Obiekty montowane pod panelem sterującym na
korytarzu nie mogą wystawać w światło lobby przed
windą na więcej niż 4 cale (100 mm).
4.10.4 Sygnalizacja świetlna na korytarzu. Przy
każdym wejściu do szybu musi być zapewniony
sygnał wizualny i dźwiękowy wskazujący która
kabina realizuje przywołanie. Pojedynczy sygnał
dźwiękowy oznacza wjazd do góry, a podwójny zjazd
w dół. Może być również zapewniona informacja
słowna o treści „w górę” lub „w dół”. Sygnały
wizualne muszą posiadać następujące cechy:
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4.10.5 Wypukłe oznaczenia i oznaczenia
w alfabecie Braille’a wejściach do szybu. Wszystkie
wejścia do szybu windy na obu ościeżach muszą
posiadać oznaczenia wypukłe oznaczenia w alfabecie
Braille’a określające dane piętro. Linia osiowa
oznaczeń musi znajdować się co najmniej 60 cali
(1525 mm) nad posadzką. Takie oznaczenia muszą
mieć 2 cale (50 mm) wysokości i muszą być zgodne
z wymogami pkt 4.30.4. Dopuszcza się zastosowanie
stałych tabliczek, jeżeli są one przymocowane do
ościeży na stałe (zob. Rys. 20).
4.10.6* System zatrzymujący zamykanie drzwi
i ponownie je otwierający. Drzwi windy muszą
zamykać się i otwierać w sposób automatyczny.
Muszą one być wyposażone w system ponownego
otwierania drzwi, który automatycznie zatrzyma
zamykanie drzwi kabiny i drzwi szybu i ponownie je
otworzy, jeżeli ich zamykaniu przeszkodzi dowolny
przedmiot lub osoba. Do wykonania tych czynności
system nie wymaga fizycznego kontaktu z przeszkodą
znajdującą się w otworze na wysokości 5 cali i 29 cali
(125 mm i 735 mm) nad posadzką (zob. Rys. 20).
Zadziałanie systemu ponownego otwierania drzwi
będzie trwało co najmniej 20 sekund. Po tym czasie
drzwi mogą się zamknąć zgodnie z wymogami
określonymi w normie ASME A17.1-1990.
4.10.7* Czas otwarcia drzwi i sygnalizacji
w wypadku przywołania windy z korytarza.
Minimalny dopuszczalny czas od powiadomienia, że
kabina realizuje przywołanie, do momentu, gdy jej
drzwi zaczną się zamykać, oblicza się na podstawie
następującego wzoru:
T = D/(1,5 stopy/s) lub T = D/(445 mm/s)
gdzie T oznacza łączny czas mierzony w sekundach,
a D oznacza odległość (w stopach lub milimetrach)
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od punktu w lobby lub korytarzu położonego 60 cali
(1525 mm) bezpośrednio przed najdalszym
przyciskiem przywołania na panelu sterującym dla
danej kabiny do linii osiowej drzwi do szybu (zob.
Rys. 21). W wypadku kabin z sygnalizacją świetlną
wewnątrz kabiny T rozpoczyna się, gdy sygnalizacja
staje się widoczna z okolicy panelu sterującego na
korytarzu i gdy rozlega się sygnał dźwiękowy.
Minimalny dopuszczalny czas powiadomienia wynosi
5 sekund.
4.10.8 Czas otwarcia drzwi w wypadku
przywołania windy z kabiny. Minimalny czas
pełnego otwarcia drzwi do windy w wypadku
przywołania windy z kabiny wynosi 3 sekundy.
4.10.9 Plan kabiny windy. Powierzchnia podłogi
w kabinie windy powinna zapewniać przestrzeń do
wejścia, manewrowania w zasięgu wewnętrznego
panelu sterowania i wyjścia z kabiny dla osób
poruszających się na wózku inwalidzkim.
Dopuszczalne wymiary otwartych drzwi i wymiary
wewnętrzne przedstawiono na Rys. 22. Prześwit
pomiędzy progiem platformy kabiny a krawędzią
dowolnego poziomu przystanku windy nie może być
większy niż 1 i 1/4 cala (32 mm).
4.10.10 Powierzchnie podłogi. Powierzchnie
podłogi muszą być zgodne z wymogami pkt 4.5.

powinien być oznaczony wypukłą gwiazdą po lewej
stronie oznaczenia piętra (zob. Rys. 23(a)). Wszystkie
wypukłe oznaczenia przycisków sterujących
umieszcza się bezpośrednio po lewej stronie
przycisku, do którego się odnoszą. W celu
zapewnienia wypukłych oznaczeń przycisków
sterujących dopuszcza się możliwość zastosowania
tabliczek przytwierdzonych na stałe. Przyciski pięter
muszą być wyposażone w wizualne wskaźniki
pokazujące kiedy każdy wybór jest rejestrowany.
Wskaźniki wizualne powinny gasnąć po
zrealizowaniu danego wyboru.

Rys. 21
Wykres do równania dotyczącego czasu otwarcia drzwi
(opis od lewej: T – czas w sekundach, akceptowalne,
nieakceptowalne, D – odległość w stopach)

4.10.11 Poziomy oświetlenia. Poziom oświetlenia
na panelu sterującym w kabinie, na platformie, na
progu kabiny i na progu poziomu przystanku musi
wynosić co najmniej 5 stopoświec (53,8 luksów).
4.10.12* Panel sterujący w kabinie. Panele
sterujące windą muszą mieć następujące cechy:
(1) Przyciski. Najmniejszy wymiar wszystkich
przycisków sterujących wynosi co najmniej 3/4 cala
(19 mm). Przyciski muszą być wypukłe lub równe
z powierzchnią
(2) Oznaczenia dotykowe, w alfabecie Braille’a
i wizualne przycisków sterujących. Wszystkie
przyciski sterujące muszą posiadać oznaczenia
w alfabecie Braille’a, wypukłe standardowe znaki
alfabetu w wypadku liter, znaki arabskie w wypadku
cyfr lub standardowe symbole, jak przedstawiono na
Rys. 23(a), zgodnie z wymogami normy ASME A17.11990. Oznaczenia i symbole wypukłe i w alfabecie
Braille’a muszą spełniać wymogi pkt 4.30. Przycisk
dla głównego piętra, na którym znajduje się wejście,

Rys. 22
Minimalne wymiary kabiny windy
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Rys. 23
Panel sterujący w kabinie
((a) Szczegóły panelu: (od lewej) wysokość numeru, średnica przycisku sterującego, główne piętro, na
którym znajduje się wejście, drzwi zamknięte, drzwi otwarte, alarm, zatrzymanie awaryjne, symbol
ośmiokąta powinien być wypukły, ale znak X nie; (b) wysokość przycisków sterujących windą; (c)
alternatywne umiejscowienia panelu sterującego przy drzwiach położonych centralnie; (d) alternatywne
umiejscowienia panelu sterującego przy drzwiach otwierających się do boku)
(3) Wysokość. Wszystkie przyciski pięter muszą
znajdować się na wysokości nieprzekraczającej 54 cali
(1370 mm) nad posadzką w wypadku najazdu
bocznego i 48 cali (1220 mm) w wypadku najazdu
frontowego. Awaryjne przyciski sterujące, w tym alarm
i zatrzymanie awaryjne, muszą być zgrupowane u
dołu panelu, a ich linie osiowe powinny znajdować się
nie niżej niż 35 cali (890 mm) nad posadzką (zob.
Rys. 23(a) i (b)).
(4) Lokalizacja. Panel sterujący musi być
umieszczony na ścianie przedniej, jeżeli kabiny są
wyposażone w drzwi otwierane centralnie oraz na
ścianie bocznej lub na ścianie przedniej obok drzwi,
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jeżeli kabiny są wyposażone w drzwi otwierające się do
boku (zob. Rys. 23(c) i (d)).
4.10.13* Wskaźniki położenia kabiny. W kabinach
wind nad wewnętrznym panelem sterującym lub nad
drzwiami należy zapewnić wizualny wskaźnik
położenia kabiny pokazujący położenie windy
w szybie. Gdy kabina przejeżdża przez piętro lub gdy
zatrzymuje się na piętrze obsługiwanym przez windę,
zaświeca się odpowiednia liczba i rozlega się sygnał
dźwiękowy. Wysokość cyfr powinna wynosić co
najmniej 1/2 cala (13 mm). Sygnał dźwiękowy nie
może przekraczać 20 decybeli z częstotliwością nie
wyższą niż 1500 Hz. Sygnał dźwiękowy może być
zastąpiony automatyczną informacją słowną

4.11 Platformy dźwigowe (windy dla wózków inwalidzkich)

o numerze piętra, na którym zatrzymała się kabina
lub przez które przejeżdża.
4.10.14* Komunikacja w nagłych wypadkach.
O ile zostały przewidziane, dwukierunkowy system
komunikacji w nagłych wypadkach pomiędzy windą
a punktem znajdującym się poza szybem muszą
spełniać wymogi normy ASME A17.1-1990.
Najwyższa część dwukierunkowego systemu
komunikacji przeznaczona do obsługi przez pasażera
nie może znajdować się wyżej niż 48 cali (1220 mm)
od podłogi kabiny. Musi ona być oznaczona
wypukłym symbolem i literą zgodnymi z pkt 4.30
i umieszczonymi obok urządzenia. Jeżeli częścią
systemu jest słuchawka, długość kabla od panelu do
słuchawki musi wynosić co najmniej 29 cali
(735 mm). Jeżeli system znajduje się w zamkniętej
komorze, okucia drzwi komory muszą być zgodne
z wymogami pkt 4.27 – Elementy sterujące
i mechanizmy obsługi. System komunikacji
w nagłych wypadkach nie wymaga komunikacji
głosowej.
4.11 Platformy dźwigowe (windy dla wózków
inwalidzkich)
4.11.1 Lokalizacja. Platformy dźwigowe (windy dla
wózków inwalidzkich), których zastosowanie jest
dopuszczalne zgodnie z pkt 4.1, muszą spełniać
wymogi pkt 4.11.
4.11.2* Inne wymogi. W wypadku zastosowania
platform dźwigowych (wind dla wózków
inwalidzkich), muszą one spełniać wymogi pkt 4.2.4,
4.5, 4.27 oraz wymogi normy ASME A17.1 „Kodeks
bezpieczeństwa dla wind i ruchomych schodów”,
Rozdział XX, 1990.
4.11.3 Wejście. Jeżeli stosuje się platformy
dźwigowe, powinny one umożliwiać samodzielne
wejście do nich, ich obsługę i wyjście z nich zgodnie
z pkt 4.11.2.
4.12 Okna.
4.12.1* Uwagi ogólne. (Zastrzeżony)
4.12.2* Okucia okienne. (Zastrzeżony)
4.13 Drzwi.

4.13.2 Drzwi obrotowe i kołowroty.
Drzwi obrotowe lub kołowroty nie mogą stanowić
jedynego przejścia przez wejście lub wzdłuż drogi
komunikacji ogólnej przystosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach obrotowych
lub kołowrocie musi znajdować się przystosowana
bramka lub drzwi i muszą one być tak
zaprojektowane, aby umożliwić taki sam sposób ich
użytkowania.
4.13.3 Bramki. Bramki, w tym bramki biletowe,
muszą spełniać wszystkie obowiązujące specyfikacje
określone w pkt 4.13.
4.13.4 Drzwi dwuskrzydłowe. Jeżeli drzwi mają
dwa niezależnie obsługiwane skrzydła, wówczas co
najmniej jedno skrzydło musi odpowiadać
specyfikacjom określonym w pkt 4.13.5 i 4.13.6.
Takie skrzydło będzie skrzydłem aktywnym.
4.13.5 Szerokość wolnej przestrzeni. Otwory
drzwiowe muszą posiadać prześwit wynoszący co
najmniej 32 cale (815 mm), przy otwarciu drzwi pod
kątem 90 stopni, mierzony pomiędzy płaszczyzną
drzwi a przeciwległym ogranicznikiem (zob. Rys. 24
(a), (b), (c) i (d)). Otwory o głębokości większej niż
24 cale (610 mm) muszą spełniać wymogi pkt 4.2.1
i 4.3.3 (zob. Rys. 24(e)).
WYJĄTEK: W wypadku drzwi, przez które nie trzeba
w pełni przechodzić, np. w płytkich szafach,
szerokość wolnej przestrzeni może być zmniejszona
do co najmniej 20 cali (510 mm).
4.13.6 Przestrzeń manewrowa w pobliżu drzwi.
W wypadku drzwi, które nie są otwierane
automatycznie lub nie są wyposażone w funkcję
wspomagania otwierania, w ich pobliżu należy
zapewnić minimalną przestrzeń manewrową, jak
przedstawiono na Rys. 25. Powierzchnia podłogi lub
podłoża w obrębie wymaganej przestrzeni
manewrowej musi być równa i wolna od przeszkód.
WYJĄTEK: Drzwi wejściowe do sal szpitalnych
intensywnej opieki są zwolnione z wymogu
zapewnienia przestrzeni manewrowej po stronie
zatrzasku drzwiowego (zob. wymiar „x” na Rys. 25),
jeżeli szerokość takich drzwi wynosi co najmniej
44 cale (1120 mm).

4.13.1 Uwagi ogólne. Drzwi, które muszą być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
zgodnie z pkt 4.1, muszą spełniać wymogi pkt 4.13.
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4.13 Drzwi.

Rys. 24
Szerokość i głębokość wolnej przestrzeni w drzwiach
(a) szczegół; (b) drzwi wahadłowe; (c) drzwi przesuwne; (d) drzwi składane; (e) maksymalna głębokość drzwi
4.13.7 Dwoje drzwi umieszczone szeregowo.
Minimalna przestrzeń pomiędzy dwojgiem drzwi
wahadłowych lub obrotowych umieszczonych
szeregowo musi wynosić 48 cali (1220 mm) plus
szerokość każdych drzwi otwierających się do
wewnątrz takiej przestrzeni. Drzwi umieszczone
szeregowo muszą otwierać się w tym samym
kierunku lub w kierunku przeciwnym do przestrzeni
pomiędzy drzwiami (zob. Rys. 26).
4.13.8* Progi w drzwiach. Wysokość progów
w drzwiach nie może przekraczać 3/4 cala (19 mm)
w przypadku zewnętrznych drzwi przesuwnych lub
1/2 cala (13 mm) w przypadku innych typów drzwi.
Przy podniesionych progach i zmianach poziomu
podłogi w przystosowanych drzwiach należy
zapewnić najazd o nachyleniu nie większym niż 1:2
(zob. pkt 4.5.2).
4.13.9* Okucia drzwi. Uchwyty, klamki, zatrzaski,
zamki i inne wyposażenie służące do obsługi
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przystosowanych drzwi muszą mieć kształt
pozwalający na ich łatwe chwycenie jedną ręką, nie
wymagając wykonania mocnego uchwytu, ściśnięcia
lub obrotu nadgarstka, aby można było z nich
skorzystać. Dopuszczalne jest zastosowanie
mechanizmów dźwigniowych, mechanizmów
wymagających wykonania pchnięcia i uchwytów
w kształcie litery U. Gdy drzwi przesuwne są
całkowicie otwarte, okucia umożliwiające
skorzystanie z drzwi muszą być odsłonięte i muszą
zapewniać możliwość ich użycia z obu stron drzwi.
Okucia niezbędne do skorzystania z drzwi przez
osobę niepełnosprawną muszą znajdować się nie
wyżej niż 48 cali (1220 mm) nad posadzką.
4.13.10* Samozamykacze drzwiowe. Jeżeli drzwi
są wyposażone w samozamykacz, czas zamykania
musi być tak ustawiony, aby od otwarcia pod kątem
70 stopni zmiana pozycji drzwi na odległość 3 cali
(75 mm) od zamka, mierząc do najbliższej krawędzi
drzwi, zajmowało co najmniej 3 sekundy.

4.13 Drzwi.

Rys. 25
Przestrzeń manewrowa w pobliżu drzwi
(strona, po której drzwi ciągnie się do siebie w celu ich otwarcia; min. 18, preferowane 24; strona, po której drzwi pcha
się od siebie w celu ich otwarcia, UWAGA: x = 12 cali (305 mm), jeżeli drzwi posiadają samozamykacz i zatrzask; (a)
Najazd frontowy – drzwi wahadłowe; UWAGA: x = minimum 36 cali (915 mm), jeżeli y =60 cali (1525 mm); x = minimum
42 cale (1065mm), jeżeli y = 54 cale (1370 mm); UWAGA: y = minimum 48 cali (1220 mm), jeżeli drzwi posiadają
zatrzask i samozamykacz; (b) Najazd od strony zawiasów – drzwi wahadłowe; UWAGA: y = minimum 54 cale (1370 mm),
jeżeli drzwi posiadają samozamykacz; UWAGA: minimum 48 cali (1220 mm), jeżeli drzwi posiadają samozamykacz; (c)
Najazd od strony zamka – drzwi wahadłowe; UWAGA: Przy wszystkich drzwiach we wnękach należy zapewniać
przestrzeń manewrową jak dla najazdu frontowego.)
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4.13 Drzwi.

Rys. 25
Przestrzeń manewrowe w pobliżu drzwi (cd.)
((d) Najazd frontowy – drzwi przesuwne i składane; (e) Najazd od strony chowania się drzwi – drzwi
przesuwne i składane; (f) Najazd od strony zamka – drzwi przesuwne i składane; UWAGA: Przy wszystkich
drzwiach we wnękach należy zapewniać przestrzeń manewrową jak dla najazdu frontowego.)

Rys. 26
Dwoje drzwi wahadłowych umieszczone szeregowo.
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4.14 Wejścia.

4.13.11* Siła potrzebna do otwarcia drzwi.
Maksymalna siła potrzebna do otwarcia drzwi
poprzez ich pchnięcie lub pociągnięcie musi być
następująca:

4.14.2 Wejścia służbowe. Wejście służbowe nie
może być jedynym przystosowanym wejściem, chyba
że jest to jedyne wejście do budynku lub obiektu (np.
w fabryce lub garażu).

(1) Drzwi przeciwpożarowe muszą otwierać się
przy zastosowaniu minimalnej siły otwierania
dopuszczalnej przez właściwy organ administracyjny.

4.15 Pitniki i dystrybutory wody.

(2) Inne drzwi.
(a) zewnętrzne drzwi wahadłowe: (Zastrzeżony)
(b) wewnętrzne drzwi wahadłowe: 5 lbf (22,2N)
(c) drzwi przesuwne lub składane: 5 lbf (22,2N)
Powyższe wartości siły nie mają zastosowania
w wypadku siły koniecznej do odciągnięcia rygli
zamka lub rozłączenia innych mechanizmów, które
mogą utrzymywać drzwi w pozycji zamkniętej.
4.13.12* Drzwi automatyczne i drzwi z funkcją
wspomagania otwierania. W wypadku zastosowania
drzwi automatycznych, musza one spełniać wymogi
normy ANSI/BHMA A156.10-1985. Drzwi wolno
otwierające się, automatyczne, z napędem o małej
mocy muszą spełniać wymogi normy ANSI A156.19–
1984. Takie drzwi nie mogą otwierać się do pozycji
przy ograniczniku szybciej niż w ciągu 3 sekund,
a do zatrzymania ich ruchu należy zastosować siłę
o wartości nie większej niż 15 lbf (66,6 N).
W wypadku zastosowania drzwi z funkcją
wspomagania otwierania siła potrzebna do ich
otwarcia musi spełniać wymogi pkt 4.13.11, a ich
zamknięcie musi spełniać wymogi normy ANSI
A156.19–1984.
4.14 Wejścia.
4.14.1 Minimalna liczba. Wejścia, które muszą być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
zgodnie z pkt 4.1, muszą stanowić część
przystosowanej drogi komunikacji ogólnej zgodnie
z pkt 4.3. Takie wejścia muszą być połączone
przystosowaną drogą komunikacji ogólnej
z przystankami środków transportu publicznego,
przystosowanymi parkingami i miejscami wsiadania
pasażerów, a także z publicznymi drogami lub
chodnikami, o ile występują (zob. pkt 4.3.2(1)).
Powinny być również połączone przystosowaną drogą
komunikacji ogólnej ze wszystkimi przystosowanymi
przestrzeniami lub elementami w budynku lub
obiekcie.

4.15.1 Minimalna liczba. Pitniki i dystrybutory
wody, które muszą być przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych zgodnie z pkt 4.1, muszą
spełniać wymogi pkt 4.15.
4.15.2* Wysokość wylewki. Maksymalna wysokość
wylewek wynosi 36 cali (915 mm), mierząc od
powierzchni podłogi lub podłoża do wylotu wylewki
(zob. Rys. 27(a)).
4.15.3 Umiejscowienie wylewki. Wylewki pitników
i dystrybutorów wody muszą znajdować się z przodu
urządzenia i kierować strumień wody równolegle lub
prawie równolegle w stosunku do przodu urządzenia.
Wylewka musi zapewniać strumień wody o wysokości
co najmniej 4 cali (100 mm), aby umożliwić
podstawienie pod niego kubka lub szklanki. Na
przystosowanym pitniku z okrągłą lub owalną misą
wylewkę należy umieścić w taki sposób, aby
strumień wody znajdował się w odległości 3 cali
(75 mm) od przedniej krawędzi pitnika.
4.15.4 Przyciski. Przyciski muszą spełniać wymogi
pkt 4.27.4. Przyciski urządzenia muszą znajdować
się z przodu lub z boku blisko przedniej krawędzi.
4.15.5 Przestrzeń manewrowa.
(1) Urządzenie montowane na wspornikach na
ścianie i słupku muszą zapewniać wolną przestrzeń
na kolana pomiędzy spodnią częścią osłony
a podłogą lub podłożem o wysokości co najmniej
27 cali (685 mm), szerokości 30 cali (760 mm)
i głębokości 17–19 cali (430–485 mm) (zob. Rys. 27(a)
i (b)). Przy takich stanowiskach należy również
zapewnić wolną przestrzeń podłogi o minimalnych
wymiarach 30 x 48 cali (760 x 1220 mm), aby
umożliwić osobie poruszającej się na wózku
inwalidzkim podjazd do stanowiska od przodu.
WYJĄTEK: Zapewnienie takich przestrzeni
manewrowych nie jest wymagane w wypadku
urządzeń używanych głównie przez dzieci w wieku do
12 lat, przy których zapewniona jest wolna
przestrzeń podłogi umożliwiająca podjazd boczny
zgodnie z pkt 4.2.4 i w których wylewka znajduje się
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4.16 Miski ustępowe.

nie wyżej niż 30 cali (760 mm), mierząc od
powierzchni podłogi lub podłoża do wylotu wylewki.
(2) Przy wolno stojących lub wbudowanych
urządzeniach, które nie posiadają wolnej przestrzeni
pod spodem, należy zapewnić wolną przestrzeń
podłogi o wymiarach co najmniej 30 x 48 cali (760 x
1220 mm) umożliwiającą osobie poruszającej się na
wózku inwalidzkim wykonanie podjazdu bocznego do
urządzenia (zob. Rys. 27(c) i (d)). Taka wolna
powierzchnia podłogi musi spełniać wymogi pkt 4.2.4.

4.16 Miski ustępowe.
4.16.1 Uwagi ogólne. Miski ustępowe
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
muszą być zgodne z wymogami pkt 4.16.2 – 4.16.6.
WYJĄTEK: Miski ustępowe, z których korzystają
głównie dzieci w wieku do 12 lat, muszą być zgodnie
z wymogami pkt 4.16.7.

Rys. 27
Pitniki i dystrybutory wody
(opis od lewej: (a) Wysokość wylewki i miejsce na kolana; dopuszczalna przestrzeń na urządzenie w zacienionym
obszarze; (b) Wolna przestrzeń podłogi; (c) Wolno stojący pitnik lub dystrybutor wody; (d) Wbudowany pitnik lub
dystrybutor wody; nie może przekraczać głębokości pitnika)

4.16.2 Wolna przestrzeń podłogi. Wolna przestrzeń
podłogi przy miskach ustępowych nieznajdujących
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się w kabinach musi spełniać wymogi określone na
Rys. 28. Można zaprojektować wolną przestrzeń

4.17 Kabiny ustępowe.

podłogi w taki sposób, aby umożliwić lewo- lub
prawostronne przesiadanie się na miskę ustępową.
4.16.3* Wysokość. Wysokość misek ustępowych
musi wynosić od 17 do 19 cali (od 430 do 485 mm),
mierząc do górnej powierzchni deski sedesowej (zob.
Rys. 29(b)). Deski sedesowe nie mogą być
wyposażone w sprężyny, zapewniające ich powrót do
pozycji podniesionej.
4.16.4* Poręcze. Poręcze przy miskach ustępowych
nieznajdujących się w kabinach muszą spełniać
wymogi pkt 4.26 i Rys. 29. Długość poręczy za
muszlą ustępową musi wynosić co najmniej 36 cali
(915 mm).
4.16.5* Przyciski spłuczki. Spłuczka musi być
uruchamiana ręcznie lub automatycznie i musi
spełniać wymogi pkt 4.27.4. Przyciski do zaworów
spłuczki muszą znajdować się po szerokiej stronie
miski ustępowej, nie wyżej niż 44 cale (1120 mm)
nad podłogą.
4.16.6 Podajniki papieru toaletowego. Podajniki
papieru toaletowego należy instalować w zasięgu rąk,
jak pokazano na Rys. 29(b). Nie można stosować
podajników, które kontrolują ilość podawanego
papieru toaletowego lub które nie umożliwiają jego
podawania w sposób ciągły.
4.16.7* Miski ustępowe dla dzieci. Miski ustępowe,
z których korzystają głównie dzieci w wieku do
12 lat, muszą spełniać wymogi pkt 4.16.7, na co
zezwala pkt 4.16.1.
(1) Wolna przestrzeń podłogi. Wolna przestrzeń
podłogi przy miskach ustępowych nieznajdujących
się w kabinach musi spełniać wymogi określone na
Rys. 28, z tym wyjątkiem, że linia osiowa misek
ustępowych musi znajdować się w odległości 12–18
cali (305–455 mm) od ściany bocznej lub ścianki
działowej. Można zaprojektować wolną przestrzeń
podłogi w taki sposób, aby umożliwić lewo- lub
prawostronne przesiadanie się na miskę ustępową.
(2) Wysokość. Miska ustępowa musi znajdować się
na wysokości 11–17 cali (280–430 mm), mierząc do
górnej powierzchni deski sedesowej. Deski sedesowe
nie mogą być wyposażone w sprężyny, zapewniające
ich powrót do pozycji podniesionej.
(3) Poręcze. Poręcze przy miskach ustępowych
nieznajdujących się w kabinach muszą spełniać
wymogi pkt 4.26 i Rys. 29, z tym wyjątkiem, że

poręcze muszą znajdować się na wysokości 18–27 cali
(455–685 mm) nad posadzką, mierząc do linii osiowej
poręczy. Długość poręczy za muszlą ustępową musi
wynosić co najmniej 36 cali (915 mm).
WYJĄTEK: Jeżeli organy administracyjne wymagają,
aby przyciski do zaworów spłuczki znajdowały się
w miejscu, które koliduje z umiejscowieniem tylnej
poręczy, wówczas poręcz można podzielić lub –
w wypadku misek ustępowych z linią osiową poniżej
15 cali (380 mm) – dopuszcza się umieszczenie
poręczy o długości co najmniej 24 cali (610 mm) po
otwartej stronie toalety.
(4) Przyciski spłuczki. Spłuczka musi być
uruchamiana ręcznie lub automatycznie i musi
spełniać wymogi pkt 4.27.4. Przyciski do zaworów
spłuczki muszą znajdować się po szerokiej stronie
miski ustępowej, nie wyżej niż 36 cali (915 mm) nad
podłogą.
(5) Podajniki papieru toaletowego. Podajniki
papieru toaletowego należy instalować na wysokości
od 14 do 19 cali (od 355 do 485 mm) nad posadzką,
mierząc do linii osiowej podajnika. Nie można
stosować podajników, które kontrolują ilość
podawanego papieru toaletowego lub które nie
umożliwiają jego podawania w sposób ciągły.
4.17 Kabiny ustępowe.
4.17.1 Lokalizacja. Przystosowane kabiny ustępowe
muszą znajdować się przy przystosowanej drodze
komunikacji ogólnej i muszą spełniać wymogi pkt
4.17.2–4.17.6.
WYJĄTEK: Kabiny ustępowe, z których korzystają
głównie dzieci w wieku do 12 lat, muszą spełniać
wymogi pkt 4.17.7.
4.17.2 Miski ustępowe. Miski ustępowe
w przystosowanych kabinach muszą spełniać
wymogi pkt 4.16.
4.17.3* Wymiary i układ. Wymiary i układ
standardowej kabiny ustępowej muszą spełniać
wymogi określone na Rys. 30(a) – Standardowa
kabina ustępowa. Standardowe kabiny ustępowe
o minimalnej głębokości 56 cali (1420 mm) (zob.
Rys. 30 (a)) muszą być wyposażone w miski ustępowe
mocowane na ścianie. Jeżeli głębokość standardowej
kabiny ustępowej zostanie zwiększona o co najmniej
3 cale (75 mm), wówczas można zastosować miskę
ustępową mocowaną do podłogi. Zilustrowane
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4.17 Kabiny ustępowe.

układy standardowych kabin ustępowych można
odwrócić, aby umożliwić lewo- lub prawostronne

przesiadanie się na miskę ustępową. Dodatkowe
kabiny należy zapewniać zgodnie z pkt 4.22.4.

Rys. 28
Wolna przestrzeń podłogi przy miskach ustępowych
(wolna przestrzeń podłogi)

Rys. 29
Poręcze przy miskach ustępowych
(a) Tylna ściana (b) Ściana boczna (papier toaletowy)
WYJĄTEK: Przy przebudowie, w wypadku której
zapewnienie standardowej kabiny ustępowej
(Rys. 30(a)) jest technicznie niewykonalne lub jeżeli
przepisy dotyczące instalacji wodno-kanalizacyjnych
uniemożliwiają połączenie istniejących kabin w celu
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni, zamiast
standardowej kabiny można zastosować jedną
z alternatywnych kabin (Rys. 30(b).
4.17.4 Prześwit nad podłogą. W standardowych
kabinach ustępowych przednia ściana i co najmniej
jedna boczna ściana musi zapewniać prześwit nad
podłogą wynoszący co najmniej 9 cali (230 mm).
Jeżeli głębokość kabiny jest większa niż 60 cali
(1525 mm), wówczas prześwit nad podłogą nie jest
wymagany.
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4.17.5* Drzwi. Drzwi do kabiny ustępowej, w tym ich
okucia, muszą spełniać wymogi pkt 4.13. Jeżeli
podjazd do kabiny toaletowej zapewniony jest od
strony zamka drzwi do kabiny, przestrzeń manewrową
pomiędzy stroną kabiny, na której znajdują się drzwi,
a wszelkimi przeszkodami można zmniejszyć do co
najmniej 42 cali (1065 mm) (Rys. 30).
4.17.6 Poręcze. Należy zapewnić poręcze o długości
i położeniu przedstawionym na Rys. 30(a), (b), (c)
i (d). Poręcze mogą zostać przymocowane dowolną
metodą, o ile ich powierzchnia chwytna znajduje się
w pokazanych miejscach i nie ograniczają one
wymaganej wolnej powierzchni podłogi. Poręcze
muszą spełniać wymogi pkt 4.26.

4.17 Kabiny ustępowe.

Umiejscowienie
alternatywnych
drzwi

Miska ust. zamocowana na ścianie
min. 42 cale – tylko
w wypadku najazdu
od strony zamka
w wypadku innego
najazdu –
min. 48 cali

Miska ust. zamocowana do podłogi
(a)
Standardowa kabina

Miska ust. zamocowana na ścianie
Miska ust. zamocowana do podłogi
(a-1)
Standardowa kabina (koniec rzędu)

Miska ust. zamocowana na ścianie

(c)
Tylna ściana standardowej kabiny

Miska ust. zamocowana do podłogi
Alternatywny wymiar

min. 42 cale – tylko
w wypadku najazdu
od strony zamka
w wypadku innego
najazdu –
min. 48 cali

Papier
toaletowy

(b)
Alternatywne kabiny

(d)
Ściany boczne

Rys. 30
Kabiny ustępowe

50

4.18 Pisuary.

4.17.7* Kabiny ustępowe dla dzieci. Kabiny
ustępowe, z których korzystają głównie dzieci
w wieku do 12 lat, muszą spełniać wymogi
pkt 4.17.7, na co zezwala pkt 4.17.1.

4.18.2 Wysokość. Należy zapewniać pisuary
mocowane do podłogi lub wiszące na ścianie,
z wydłużoną krawędzią na maksymalnej wysokości
17 cali (430 mm) nad posadzką.

(1) Miski ustępowe. Miski ustępowe
w przystosowanych kabinach muszą spełniać
wymogi pkt 4.16.

4.18.3 Wolna przestrzeń podłogi. Przed pisuarami
należy zapewnić wolną przestrzeń podłogi
o wymiarach 30 x 48 cali (760 x 1220 mm), aby
umożliwić podejście od przodu. Taka wolna
przestrzeń musi przylegać lub pokrywać się
z przystosowaną drogą komunikacji ogólnej i musi
spełniać wymogi pkt 4.2.4. Ścianki pisuarowe, które
nie sięgają dalej niż przednia krawędź pisuaru, mogą
być montowane z zachowaniem odległości 29 cali
(735 mm) pomiędzy nimi.

(2) Wymiary i układ. Wymiary i układ
standardowej kabiny ustępowej muszą spełniać
wymogi określone w pkt 4.17.3 i na Rys. 30(a) –
Standardowa kabina ustępowa, z takim wyjątkiem,
że linia osiowa misek ustępowych musi znajdować
się w odległości 12–18 cali (305–455 mm) od ściany
bocznej lub ścianki działowej, a minimalna głębokość
w wypadku kabin z miskami ustępowymi
zamocowanymi na ścianie musi wynosić 59 cali
(1500 mm). Tam, gdzie zezwala na to pkt 4.17.3,
można zapewnić alternatywne kabiny ustępowe
zgodne z wymogami określonymi na Rys. 30(b),
z takim wyjątkiem, że minimalna głębokość kabiny
musi wynosić 69 cali (1745 mm), jeżeli miski
ustępowe są zamocowane na ścianie.
(3) Prześwit nad podłogą. W standardowych
kabinach ustępowych przednia ściana i co najmniej
jedna boczna ściana musi zapewniać prześwit nad
posadzką wynoszący co najmniej 12 cali (305 mm).
(4) Drzwi. Drzwi kabiny ustępowej muszą spełniać
wymogi pkt 4.17.5.
(5) Poręcze. Poręcze muszą spełniać wymogi pkt
4.17.6, a ich długość i położenie muszą być zgodne
z wymogami określonymi na Rys. 30(a), (b), (c) i (d).
z takim wyjątkiem, że poręcze muszą być
przymocowane na wysokości 18–27 cali (455–685
mm) nad posadzką, mierząc do linii osiowej poręczy.
WYJĄTEK: Jeżeli organy administracyjne wymagają,
aby przyciski do zaworów spłuczki znajdowały się
w miejscu, które koliduje z umiejscowieniem tylnej
poręczy, wówczas poręcz można podzielić lub –
w wypadku misek ustępowych z linią osiową poniżej
15 cali (380 mm) – dopuszcza się umieszczenie
poręczy o długości co najmniej 24 cali (610 mm)
po otwartej stronie toalety.
4.18 Pisuary.
4.18.1 Uwagi ogólne. Pisuary przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych muszą spełniać
wymogi pkt 4.18.
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4.18.4 Przyciski spłuczki. Spłuczka musi być
uruchamiana ręcznie lub automatycznie i musi
spełniać wymogi pkt 4.27.4. Przyciski spłuczki
muszą znajdować się nie wyżej niż 44 cale
(1120 mm) nad posadzką.
4.19 Umywalki i lustra.
4.19.1 Uwagi ogólne. Wymogi pkt 4.19 mają
zastosowanie do armatury umywalkowej, toaletek
i wbudowanych umywalek.
4.19.2 Wysokość i wolne miejsce pod umywalką.
Umywalki należy montować tak, aby krawędź lub
powierzchnia blatu znajdowała się na wysokości nie
wyższej niż 34 cale (865 mm) nad posadzką. Należy
zapewnić wolne miejsce do wysokości co najmniej
29 cali (735 mm) pomiędzy posadzką a dolną osłoną.
Miejsc na kolana i stopy musi spełniać wymogi
określone na Rys. 31.
WYJĄTEK 1: W wypadku umywalek, z których
korzystają głównie dzieci w wieku od 6 do 12 lat,
dopuszcza się pozostawienie wolnego miejsca pod
osłoną i na kolana o minimalnej wysokości 24 cali
(610 mm) pod warunkiem, że krawędź lub
powierzchni blatu znajduje się na wysokości nie
wyższej niż 31 cali (760 mm).
WYJĄTEK 2: Umywalki, z których korzystają głównie
dzieci w wieku do 5 lat, nie muszą spełniać
powyższych wymogów dotyczących wolnego miejsca
pod umywalką, jeżeli zapewniona zostanie wolna
przestrzeń podłogi umożliwiająca najazd boczny
zgodnie z wymogami pkt 4.2.4.
4.19.3 Wolna przestrzeń podłogi. Przed umywalką
należy zapewnić wolną przestrzeń podłogi

4.20 Wanny.

o wymiarach 30 x 48 cali (760 x 1220 mm), zgodnie
z pkt 4.2.4, aby umożliwić najazd frontowy. Taka
wolna przestrzeń podłogi musi przylegać lub
pokrywać się z przystosowaną drogą komunikacji
ogólnej i musi sięgać maksymalnie 19 cali (485 m)
pod umywalką (zob. Rys. 32).
4.19.4 Odsłonięte rury i powierzchnie. Rury
z ciepłą wodą i rury odpływowe pod umywalkami
muszą być izolowane lub w inny sposób
zabezpieczone w celu zapewnienia ochrony przed ich
dotknięciem. Pod umywalkami nie mogą znajdować
się żadne ostre ani ścierne powierzchnie.

4.19.5 Krany. Krany muszą spełniać wymogi pkt
4.27.4. Przykładowe dopuszczalne konstrukcje to
mechanizmy uruchamiane dźwignią, za pomocą
naciśnięcia i sterowane elektronicznie. W wypadku
zastosowania zaworów samozamykających kran
powinien pozostawać otwarty przez co najmniej
10 sekund.
4.19.6* Lustra. Lustra należy montować w taki
sposób, aby dolna krawędź powierzchni odbicia nie
znajdowała się wyżej niż 40 cali (1015 mm) nad
posadzką (zob. Rys. 31).
4.20 Wanny.
4.20.1 Uwagi ogólne. Wanny przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych musza spełniać
wymogi pkt 4.20.
4.20.2 Przestrzeń podłogi. Wolna przestrzeń
podłogi przed wanną musi mieć wymiary określone
na Rys. 33.
4.20.3 Siedzisko. Należy zapewnić siedzisko
w wannie lub na końcu wanny, jak pokazano na
Rys. 33 i 34. Wytrzymałość konstrukcyjna siedzisk
i ich zamocowań musi spełniać wymogi pkt 4.26.3.
Siedziska muszą być mocowane w sposób bezpieczny
i nie mogą przesuwać się podczas użytkowania.
4.20.4 Poręcze. Należy zapewnić poręcze spełniające
wymogi pkt 4.26, jak pokazano na Rys. 33 i 34.

Rys. 31
Wolne miejsce pod umywalką
(miejsce na kolana, miejsce na stopy, głębokość)

4.20.5 Armatura. Krany i inne elementy armatury
zgodne z wymogami pkt 4.27.4 muszą być
umieszczone w sposób pokazany na Rys. 34.
4.20.6 Natrysk. Należy zapewnić natrysk z wężem
o długości co najmniej 60 cali (1525 mm), który może
być używany zarówno jako stała, jak i ręczna głowica
prysznicowa.
4.20.7 Parawany nawannowe. Parawany
nawannowe, o ile zostały zapewnione, nie mogą
utrudniać korzystania z armatury ani transferu
z wózków inwalidzkich na siedziska lub do wanny.
Parawany nawannowe nie mogą posiadać prowadnic
montowanych do ich krawędzi.
4.21 Kabiny prysznicowe.

Rys. 32
Wolna przestrzeń podłogi przy umywalkach

4.21.1* Uwagi ogólne. Kabiny prysznicowe
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
muszą spełniać wymogi pkt 4.21.

(wolna przestrzeń podłogi)
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4.22 Toalety.

4.21.2 Wymiary i przestrzeń manewrowa.
Z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 9.1.2,
wymiary kabiny prysznicowej i wolna przestrzeń
podłogi muszą być takie, jak przedstawiono na Rys.
35(a) lub (b). Wymiary kabiny prysznicowej na Rys.
35(a) muszą wynosić 36 x 36 cali (915 x 915 mm).
Kabiny prysznicowe wymagane zgodnie z pkt 9.1.2
muszą spełniać wymogi określone na Rys. 57(a) lub
(b). Kabina prysznicowa zilustrowana na Rys. 35(b)
mieści się w przestrzeni wymaganej dla wanny.
4.21.3 Siedziska. W kabinach prysznicowych
o wymiarach 36 x 36 cali (915 x 915 mm) musi
znajdować się siedzisko i musi spełniać wymogi
określone na Rys. 36. Siedzisko musi znajdować się
na wysokości 17–19 cali (430–485 mm) od podłogi
łazienki i musi zajmować całą głębokość kabiny.
W kabinie prysznicowej o wymiarach 36 x 36 cali
(915 x 915 mm) siedzisko musi znajdować się na
ścianie naprzeciwko armatury. Jeżeli w kabinie
prysznicowej o minimalnych wymiarach 30 x 60 cali
(760 x 1525 mm) znajduje się siedzisko
przytwierdzone na stałe, musi być ono składane
i przytwierdzone na ścianie przylegającej do
armatury, jak pokazano na Rys. 57. Wytrzymałość
konstrukcyjna siedzisk i ich mocowań musi spełniać
wymogi pkt 4.26.3.
4.21.4 Poręcze. Należy zapewnić poręcze spełniające
wymogi pkt 4.26, zilustrowane na Rys. 37.
4.21.5 Elementy armatury. Krany i inne elementy
armatury spełniające wymogi pkt 4.27.4 muszą być
umieszczone w sposób pokazany na Rys. 37.
W kabinach prysznicowych o wymiarach 36 x 36 cali
(915 x 915 mm) wszystkie elementy armatury, krany
i natrysk muszą znajdować się na ścianie bocznej
naprzeciwko siedziska.
4.21.6 Natrysk. Należy zapewnić natrysk z wężem
o długości co najmniej 60 cali (1525 mm), który może
być używany zarówno jako stała, jak i ręczna głowica
prysznicowa.
WYJĄTEK: W obiektach nieobjętych monitoringiem
wizyjnym, w których występuje problem wandalizmu,
zamiast ręcznej głowicy prysznicowej można
zastosować stałą głowicę prysznicową znajdującą się
na wysokości 48 cali (1220 mm) nad podłogą kabiny
prysznicowej.
4.21.7 Progi. Jeżeli występują, progi kabin
prysznicowych o wymiarach 36 x 36 cali
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(915 x 915 mm) nie mogą być wyższe niż 1/2 cala
(13 mm). Kabiny prysznicowe o minimalnych
wymiarach 30 x 60 cali (760 x 1525 mm) nie mogą
mieć progów.
4.21.8 Parawan prysznica. Parawany w kabinach
prysznicowych, o ile je przewidziano, nie mogą
utrudniać korzystania z elementów armatury ani
transferu z wózków inwalidzkich na siedziska
w kabinie.
4.22 Toalety.
4.22.1 Minimalna liczba. Toalety, które muszą być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
zgodnie z pkt 4.1, muszą spełniać wymogi pkt 4.22.
Przystosowane toalety muszą znajdować się przy
przystosowanej drodze komunikacji ogólnej.
4.22.2 Drzwi. Wszystkie drzwi do przystosowanych
toalet muszą spełniać wymogi pkt 4.13. Drzwi nie
powinny otwierać się, zajmując wolną przestrzeń
podłogi wymaganą dla jakiegokolwiek elementu
wyposażenia.
4.22.3* Wolna przestrzeń podłogi. Przystosowane
elementy wyposażenia i armatury wymagane zgodnie
z pkt 4.22.4, 4.22.5, 4.22.6 i 4.22.7 muszą
znajdować się przy przystosowanej drodze
komunikacji ogólnej. W przystosowanej toalecie
należy zapewnić przestrzeń wolną od przeszkód,
umożliwiającą wykonanie obrotu wózkiem
inwalidzkim, zgodnie z pkt 4.2.3. Wolna przestrzeń
podłogi przy elementach wyposażania i armatury,
przystosowana droga komunikacji ogólnej
i przestrzeń umożliwiająca wykonanie obrotu
wózkiem inwalidzkim mogą się nakładać.
4.22.4 Miski ustępowe. Jeżeli zapewnione są
kabiny ustępowe, przynajmniej jedna kabina musi
być standardową kabiną ustępową spełniającą
wymogi pkt 4.17; jeżeli zapewnionych jest 6 lub
więcej kabin, oprócz kabiny spełniającej wymogi pkt
4.17.3 należy zapewnić co najmniej jedną kabinę
o szerokości 36 cali (915 mm)
z drzwiami otwieranymi na zewnątrz,
samozamykającymi się, wyposażonymi w równoległe
poręcze, jak przedstawiono na Rys. 30(d) oraz zgodne
z wymogami pkt 4.26. Miski ustępowe w takich
kabinach muszą spełniać wymogi pkt 4.16. Jeżeli
miski ustępowe nie znajdują się w kabinach, co
najmniej jedna musi spełniać wymogi pkt 4.16.

4.22 Toalety.

4.22.5 Pisuary. Jeżeli zapewnione są pisuary, co
najmniej jeden musi spełniać wymogi pkt 4.18.
4.22.6 Umywalki i lustra. Jeżeli zapewnione są
umywalki i lustra, co najmniej jedna umywalka
i jedno lustro muszą spełniać wymogi pkt 4.19.

4.22.7 Elementy armatury i dozowniki. Jeżeli
zapewnione są elementy armatury, dozowniki, gniazda
elektryczne lub inne elementy wyposażenia,
przynajmniej jeden każdy taki element musi
znajdować się przy przystosowanej drodze
komunikacji ogólnej i musi spełniać wymogi pkt 4.27.

Rys. 33
Wolna przestrzeń podłogi przy wannach
(LEGENDA: Armatura prysznicowa, głowica prysznica, odpływ; (a) Z siedziskiem w wannie; (b) Z siedziskiem na
początku wanny)

Rys. 34
Poręcze w wannach
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4.23 Łazienki, umywalnie i łazienki wyposażone w prysznic.

(a)
Kabina 36 x 36 cali
(915 x 915 mm)

(b)
Kabina 30 x 60 cali
(760 x 1525 mm)

Rys. 35
Wymiary kabiny prysznicowej i przestrzeń manewrowa
4.23 Łazienki, umywalnie i łazienki wyposażone
w prysznic.

i przestrzeń umożliwiająca wykonanie obrotu
wózkiem inwalidzkim mogą się nakładać.

4.23.1 Minimalna liczba. Łazienki, umywalnie
i łazienki wyposażone w prysznic, które muszą być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
zgodnie z pkt 4.1, muszą spełniać wymogi pkt 4.23
i musza znajdować się przy przystosowanej drodze
komunikacji ogólnej.
4.23.2 Drzwi. Drzwi do przystosowanych łazienek
muszą spełniać wymogi pkt 4.13. Drzwi nie powinny
otwierać się, zajmując wolną przestrzeń podłogi
wymaganą dla jakiegokolwiek elementu wyposażenia.
4.23.3* Wolna przestrzeń. Przystosowane elementy
wyposażenia i armatury wymagane zgodnie z pkt
4.23.4, 4.23.5, 4.23.6, 4.23.7, 4.23.8 i 4.23.9 muszą
znajdować się przy przystosowanej drodze
komunikacji ogólnej. W przystosowanej toalecie
należy zapewnić przestrzeń wolną od przeszkód,
umożliwiającą wykonanie obrotu wózkiem
inwalidzkim, zgodnie z pkt 4.2.3. Wolna przestrzeń
podłogi przy elementach wyposażania i armatury,
przystosowana droga komunikacji ogólnej
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Rys. 36
Projekt siedziska pod prysznicem
(pełna głębokość kabiny)

4.23 Łazienki, umywalnie i łazienki wyposażone w prysznic.

Rys. 37
Poręcze w kabinach prysznicowych
Kabina 36 x 36 cali (915 x 915 mm); Ściana z siedziskiem; Tył; Ściana z armaturą; Umiejscowienie
armatury; Bok; UWAGA: głowica prysznica i armatura mogą znajdować się na tylnej (długiej) ścianie
(jak pokazano) lub na dowolnej ścianie bocznej; (b) Kabina 30 x 60 cali (760 x 1525 mm)
4.23.4 Miski ustępowe. Jeżeli zapewnione są kabiny
ustępowe, przynajmniej jedna kabina musi być
standardową kabiną ustępową spełniającą wymogi
pkt 4.17; jeżeli zapewnionych jest 6 lub więcej kabin,
oprócz kabiny spełniającej wymogi pkt 4.17.3 należy
zapewnić co najmniej jedną kabinę o szerokości 36
cali (915 mm) z drzwiami otwieranymi na zewnątrz,
samozamykającymi się, wyposażonymi w równoległe
poręcze, jak przedstawiono na Rys. 30(d) oraz zgodne
z wymogami pkt 4.26. Miski ustępowe w takich
kabinach muszą spełniać wymogi pkt 4.16. Jeżeli
miski ustępowe nie znajdują się w kabinach, co
najmniej jedna musi spełniać wymogi pkt 4.16.
4.23.5 Pisuary. Jeżeli zapewnione są pisuary, co
najmniej jeden musi spełniać wymogi pkt 4.18.

4.23.6 Umywalki i lustra. Jeżeli zapewnione są
umywalki i lustra, co najmniej jedna umywalka
i jedno lustro muszą spełniać wymogi pkt 4.19.
4.23.7 Elementy armatury i dozowniki. Jeżeli
zapewnione są elementy armatury, dozowniki, gniazda
elektryczne lub inne elementy wyposażenia,
przynajmniej jeden każdy taki element musi
znajdować się przy przystosowanej drodze
komunikacji ogólnej i musi spełniać wymogi pkt 4.27.
4.23.8 Umywalnie i łazienki wyposażone
w prysznic. Jeżeli zapewnione są wanny lub
prysznice, należy zapewnić co najmniej jedną
przystosowaną wannę spełniającą wymogi pkt 4.20
lub co najmniej jeden przystosowany prysznic
spełniający wymogi pkt 4.21.
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4.24 Zlewy.

4.23.9* Apteczki. Jeżeli zapewnione są apteczki,
przynajmniej jedna musi być wyposażona w półkę na
wysokości nie wyższej niż 44 cale (1120 mm) nad
podłogą. Przestrzeń podłogi musi spełniać wymogi
pkt 4.2.4.
4.24 Zlewy.
4.24.1 Uwagi ogólne. Zlewy, które muszą być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
zgodnie z pkt 4.1, muszą spełniać wymogi pkt 4.24.
4.24.2 Wysokość. Zlewy należy montować tak, aby
powierzchnia blatu lub krawędź znajdowała się na
wysokości nie wyższej niż 34 cale (865 mm) nad
posadzką.
4.24.3 Miejsce na kolana. Pod zlewami należy
zapewnić miejsce na kolana o co najmniej
następujących wymiarach: wysokość – 27 cali
(685 mm), szerokość – 30 cali (760 mm), głębokość –
19 cali (485 mm).
WYJĄTEK 1: W wypadku zlewów, z których
korzystają głównie dzieci w wieku od 6 do 12 lat,
dopuszcza się pozostawienie wolnego miejsca na
kolana o minimalnej wysokości 24 cali (610 mm)
pod warunkiem, że krawędź lub powierzchni blatu
znajduje się na wysokości nie wyższej niż 31 cali
(760 mm).
WYJĄTEK 2: Zlewy, z których korzystają głównie
dzieci w wieku do 5 lat, nie muszą spełniać
powyższych wymogów dotyczących wolnego miejsca
na kolana, jeżeli zapewniona zostanie wolna

przestrzeń podłogi umożliwiająca najazd boczny
zgodnie z wymogami pkt 4.2.4.
4.24.4 Głębokość. Maksymalna głębokość każdego
zlewu wynosi 6 i 1/2 cala (165 mm).
4.24.5 Wolna przestrzeń podłogi. Przed zlewem
należy zapewnić wolną przestrzeń podłogi o
wymiarach 30 x 48 cali (760 x 1220 mm), zgodnie
z pkt 4.2.4, aby umożliwić najazd frontowy. Taka
wolna przestrzeń podłogi musi znajdować się przy
przystosowanej drodze komunikacji ogólnej i musi
sięgać maksymalnie 19 cali (485 m) pod zlewem (zob.
Rys. 32).
4.24.6 Odsłonięte rury i powierzchnie. Rury
z ciepłą wodą i rury odpływowe pod zlewami muszą
być izolowane lub w inny sposób zabezpieczone
w celu zapewnienia ochrony przed ich dotknięciem.
Pod umywalkami nie mogą znajdować się żadne ostre
ani ścierne powierzchnie.
4.24.7 Krany. Krany muszą spełniać wymogi
pkt 4.27.4. Przykładowe dopuszczalne konstrukcje to
mechanizmy uruchamiane dźwignią, za pomocą
naciśnięcia i sterowane elektronicznie.
4.25 Składowanie.
4.25.1 Uwagi ogólne. Przytwierdzone na stałe
miejsca do składowania, takie jak szafki, półki, szafy
i szuflady, które muszą być przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z pkt 4.1,
muszą spełniać wymogi pkt 4.25.

Rys. 38
Półki i szafy służące do składowania (a) półki (możliwy zasięg) (b) szafy
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4.26 Uchwyty, poręcze oraz siedziska do wanny i pod prysznic.

4.25.2 Wolna przestrzeń podłogi. Przy
przystosowanych miejscach do składowania należy
zapewnić wolną przestrzeń podłogi o minimalnych
wymiarach 30 x 48 cali (760 x 1220 mm) zgodnie
z pkt 4.2.4, która zapewni osobie poruszającej się na
wózku inwalidzkim możliwość najazdu frontowego
lub bocznego.
4.25.3* Wysokość. Przystosowane miejsca do
składowania muszą znajdować się w co najmniej
w jednym z zakresów zasięgu określonych w pkt 4.2.5
i 4.2.6 (zob. Rys. 5 i Rys. 6). Drążki lub półki na
ubrania muszą znajdować się na maksymalnej
wysokości 54 cali (1370 mm) nad posadzką w celu
umożliwienia wykonania najazdu bocznego. Jeżeli
odległość od wózka inwalidzkiego do drążka lub półki
na ubrania przekracza 10 cali (255 mm) (jak
w wypadku szaf bez przystosowanych drzwi),
odległość do drążka lub półki (pod względem
wysokości i głębokości) musi być taka, jak
przedstawiono na Rys. 38(a) i Rys. 38(b).
4.25.4 Okucia. Okucia do przystosowanych miejsc
do składowania muszą spełniać wymogi pkt 4.27.4.
Dopuszczalne jest zastosowanie zamków dotykowych
oraz uchwytów w kształcie litery U.
4.26 Uchwyty, poręcze oraz siedziska do wanny
i pod prysznic.
4.26.1* Uwagi ogólne. Wszystkie uchwyty, poręcze
oraz siedziska do wanny i pod prysznic, które muszą
być przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych zgodnie z pkt 4.1, 4.8, 4.9, 4.16,
4.17, 4.20 lub 4.21, myszą spełniać wymogi pkt 4.26.
4.26.2* Wymiary i odstępy dla uchwytów
i poręczy. Średnica lub szerokość powierzchni
chwytnej poręczy lub uchwytu muszą wynosić od 1
i 1/4 cala do 1 i 1/2 cala (32–38 mm) lub ich kształt
musi zapewniać równoważną powierzchnię chwytną.
Jeżeli poręcze lub uchwyty znajdują się przy ścianie,
przestrzeń między ścianą a uchwytem musi wynosić
1 i 1/2 cala (38 mm) (zob. Rys. 39(a), (b), (c), i (e)).
Poręcze mogą być umieszczone we wgłębieniu, jeżeli
jego głębokość wynosi maksymalnie 3 cale (75 mm)
i występuje co najmniej do wysokości 18 cali (455
mm) powyżej górnej części poręczy (zob. Rys. 39 (d)).
4.26.3 Wytrzymałość konstrukcji. Wytrzymałość
konstrukcji uchwytów, siedzisk do wanny i pod
prysznic, elementów złącznych i mocowań musi
spełniać następujące wymogi:

(1) Naprężenie zginające działające na uchwyt lub
siedzisko wywołane maksymalnym momentem
zginającym przy zastosowaniu siły 250 lbf (1112 N)
musi być mniejsze niż dopuszczalne naprężenie dla
materiału, z którego wykonany jest uchwyt lub
siedzisko.
(2) Naprężenie ścinające działające na uchwyt lub
siedzisko wywołane poprzez zastosowanie siły 250 lbf
(1112 N) musi być mniejsze niż dopuszczalne
naprężenie ścinające dla materiału, z którego
wykonany jest uchwyt lub siedzisko. Jeżeli
połączenie pomiędzy uchwytem lub siedziskiem
a jego wspornikiem montażowym lub inną podporą
uważa się za w pełni utwierdzone, wówczas
bezpośrednie i skręcające naprężenie ścinające
sumuje się dla łącznego naprężenia ścinającego,
które nie może przekraczać dopuszczalnego
naprężenia ścinającego.
(3) Siła ścinająca działająca na element złączny
lub mocowanie poprzez zastosowanie siły 250 funtów
(1112 N) musi być mniejsza niż dopuszczalne
obciążenie boczne elementu złącznego lub
mocowania lub konstrukcji wsporczej, w zależności
od tego, który z tych elementów ma najmniejsze
dopuszczalne obciążenie.
(4) Siła rozciągająca działająca na element złączny
w wyniku działania bezpośredniej siły naciągającej
wynoszącej 250 lbf (1112 N) powiększonej o
maksymalny moment wynikający z zastosowania siły
250 lbf (1112 N) musi być mniejsza niż dopuszczalne
obciążenie wyciągające pomiędzy elementem
złącznym a konstrukcją wsporczą.
(5) Uchwyty nie mogą się obracać w swoich
mocowaniach.
4.26.4 Eliminowanie zagrożeń. Poręcz lub uchwyt
oraz każda ściana lub inna powierzchnia do niej
przylegająca nie mogą posiadać żadnych ostrych lub
ściernych elementów. Minimalny promień krawędzi
musi wynosić 1/8 cala (3,2 mm).
4.27 Elementy sterujące i mechanizmy obsługi.
4.27.1 Uwagi ogólne. Elementy sterujące
i mechanizmy obsługi, które muszą być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
zgodnie z pkt 4.1, muszą spełniać wymogi pkt 4.27.
4.27.2 Wolna przestrzeń podłogi. Przy elementach
sterujących, dozownikach, gniazdach elektrycznych
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4.27 Elementy sterujące i mechanizmy obsługi.

i innych elementach wymagających obsługi należy
zapewnić wolną przestrzeń podłogi zgodną z pkt
4.2.4, która zapewni osobie poruszającej się na

wózku inwalidzkim możliwość najazdu frontowego
lub bocznego.

Rys. 39
Wymiary i odstępy poręczy i uchwytów; (a) Poręcz; (b) Poręcz; (c) Poręcz; (e) Uchwyt; (d) Poręcz;
4.27.3* Wysokość. Najwyżej położona część
elementów sterujących, dozowników, gniazd
elektrycznych i innych elementów wymagających
obsługi musi być umieszczona w co najmniej jednym
zakresie zasięgu określonym w pkt 4.2.5 i 4.2.6.
Gniazda instalacji elektrycznej i systemów łączności
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na ścianach muszą znajdować się na wysokości co
najmniej 15 cali (380 mm) nad podłogą.
WYJĄTEK: Wymogi te nie mają zastosowania, gdy
użycie specjalnego sprzętu nakazuje inaczej lub gdy
gniazda instalacji elektrycznej i systemów łączności

4.28 Alarmy.

zwykle nie są przeznaczone do użytku przez
użytkowników budynku.

między początkowym a końcowym punktem 10%
maksymalnego sygnału.

4.27.4 Obsługa. Należy zapewnić, aby elementy
sterujące i mechanizmy obsługi można było
obsługiwać jedną ręką, nie wymagając wykonania
mocnego uchwytu, ściśnięcia lub obrotu nadgarstka.
Siła wymagana do uruchomienia elementów
sterujących nie może przekraczać 5 lbf (22,2 N).

(4) Intensywność musi wynosić co najmniej
75 kandeli.

4.28 Alarmy.
4.28.1 Uwagi ogólne. Systemy alarmowe, które
muszą być przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych zgodnie z pkt 4.1, muszą
spełniać wymogi pkt 4.28. Jako minimalne
wymaganie w budynkach i obiektach w każdym
z następujących miejsc należy zapewnić urządzenia
do sygnalizacji wizualnej: toalety i wszelkie inne
miejsca ogólnego użytku (np. sale konferencyjne),
korytarze, lobby i wszelkie inne miejsca przeznaczone
do wspólnego użytkowania.
4.28.2* Alarmy dźwiękowe. Jeżeli występują,
dźwiękowe systemy alarmowe na wypadek sytuacji
awaryjnej muszą emitować dźwięk, który przekracza
poziom hałasu występujący w pomieszczeniu lub
w danej przestrzeni o co najmniej 15 dbA
lub przekracza o 5 dbA maksymalny poziom hałasu
trwający 60 sekund, w zależności od tego, który z tych
dźwięków jest głośniejszy. Poziomy głośności dźwięku
sygnałów alarmowych nie mogą przekraczać 120 dbA.
4.28.3* Alarmy wizualne. Wizualne urządzenia
alarmowe powinny być zintegrowane z systemem
alarmowym budynku lub obiektu. Jeżeli
przewidziano jednostanowiskowe alarmy dźwiękowe,
wówczas należy zapewnić jednostanowiskowe
wizualne sygnały alarmowe. Wizualne sygnały
alarmowe muszą posiadać następujące minimalne
cechy fotometryczne i dotyczące ich lokalizacji:
(1) Lampa musi być ksenonową lampą
stroboskopową lub równoważną.
(2) Światło musi mieć barwę jasnej bieli lub bieli
odniesienia (tj. niefiltrowane lub jasne, filtrowane
białe światło).
(3) Maksymalny czas trwania impulsu musi
wynosić dwie dziesiąte sekundy (0,2 s),
a maksymalny cykl pracy musi wynosić 40%. Czas
trwania impulsu definiuje się jako odstęp czasu

(5) Częstotliwość błysków musi wynosić 1–3 Hz.
(6) Urządzenie należy umieścić 80 cali (2030 mm)
powyżej najwyższego poziomu podłogi
w pomieszczeniu lub 6 cali (152 mm) poniżej sufitu,
w zależności od tego, który z tych poziomów jest
niższy.
(7) Co do zasady, żadne miejsce w pomieszczeniu
lub w przestrzeni, które mają być wyposażone
w urządzenie sygnalizacyjne, nie może znajdować się
w odległości większej niż 50 stóp (15 m) od sygnału
(w płaszczyźnie poziomej). W dużych
pomieszczeniach i przestrzeniach o szerokości
przekraczającej 100 stóp (30 m), wolnych od
przeszkód do wysokości 6 stóp (2 m) nad posadzką,
takich jak audytoria, urządzenia mogą zostać
umieszczone wokół takich pomieszczeń lub
przestrzeni w odstępie maksymalnie 100 stóp (30 m),
zamiast zawieszania ich pod sufitem.
(8) Żadne miejsce we wspólnych korytarzach lub
holach, w których wymagane jest zastosowanie
wizualnych urządzeń alarmowych, nie może
znajdować się w odległości większej niż 50 stóp
(15 m) od sygnału.
4.28.4* Alarmy pomocnicze. Jednostki
zakwaterowania i miejsca noclegowe muszą być
wyposażone w alarm wizualny podłączony do
systemu alarmowego budynku lub muszą posiadać
standardowe gniazdo elektryczne o napięciu 110 V,
do którego taki alarm można podłączyć, oraz
mechanizm, za pomocą którego sygnał z systemu
alarmowego budynku może uruchomić taki alarm
pomocniczy. Jeżeli zastosowano alarmy wizualne,
sygnał musi być widoczny we wszystkich obszarach
jednostki lub pomieszczenia. Należy zapewnić
dostępność instrukcji dotyczących użycia alarmu
pomocniczego lub gniazda.
4.29 Dotykowe znaki ostrzegawcze.
4.29.1 Uwagi ogólne. Dotykowe znaki ostrzegawcze
wymagane zgodnie z pkt 4.1 oraz 4.7 muszą spełniać
wymogi pkt 4.29.
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4.30 Oznakowanie.

4.29.2* Dotykowe znaki ostrzegawcze na
powierzchniach do chodzenia. Dotykowe znaki
ostrzegawcze muszą składać się z wypukłych
punktów o średnicy nominalnej 0,9 cala (23 mm),
wysokości nominalnej 0,2 cala (5 mm) i nominalnej
odległości pomiędzy środkami poszczególnych
punktów 2,35 cala (60 mm). Muszą one
kontrastować wizualnie z przylegającymi
powierzchniami, mając kolor jasny na ciemnym
podłożu, lub kolor ciemny na jasnym podłożu.
Materiał użyty do zapewnienia kontrastu musi
stanowić integralną część powierzchni do chodzenia.
Dotykowe znaki ostrzegawcze stosowane na
powierzchniach wewnętrznych muszą różnić się od
przylegających powierzchni do chodzenia pod
względem elastyczności lub dźwięku wydawanego
przy kontakcie z laską dla niewidomych.
4.29.3 Dotykowe znaki ostrzegawcze na drzwiach
do stref niebezpiecznych. (Zastrzeżony)

(a)
Proporcje
Międzynarodowy znak dostępności

(b)
Warunki ekspozycji
Międzynarodowy znak dostępności

4.29.4 Dotykowe znaki ostrzegawcze na
schodach. (Zastrzeżony)
4.29.5 Dotykowe znaki ostrzegawcze na
niebezpiecznych powierzchniach przeznaczonych
dla ruchu samochodowego. Jeżeli chodnik przecina
drogę dla pojazdów lub do niej przylega, a na
powierzchniach do chodzenia obszar dla pieszych nie
jest oddzielony od obszaru dla pojazdów
krawężnikami, poręczami lub innymi elementami,
granicę między tymi obszarami musi określać ciągły
dotykowy pas ostrzegawczy o szerokości 36 cali
(915 mm), zgodnie z pkt 4.29.2.

(c)
Międzynarodowy znak TDD

4.29.6 Dotykowe znaki ostrzegawcze przy
sadzawkach lustrzanych. Krawędzie sadzawek
lustrzanych muszą być zabezpieczone barierkami,
murkami, krawężnikami lub dotykowymi znakami
ostrzegawczymi spełniającymi wymogi pkt 4.29.2.
4.29.7 Standaryzacja. (Zastrzeżony)
4.30 Oznakowanie.
4.30.1* Uwagi ogólne. Oznakowanie, które musi być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
zgodnie z pkt 4.1, musi spełniać wymogi pkt 4.30.
4.30.2* Proporcja znaków. Stosunek szerokości do
wysokości liter i cyfr na znakach musi wynosić od
3:5 do 1:1, a stosunek grubości linii do wysokości
liter i cyfr musi wynosić od 1:5 do 1:10.
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(d)
Międzynarodowy znak dostępności dla osób
z niepełnosprawnością słuchu

Rys. 43
Międzynarodowe znaki

4.31 Telefony.

4.30.3 Wysokość znaków. Litery i cyfry na znakach
muszą posiadać wymiary odpowiednie dla odległości,
z której mają być odczytywane. Minimalną wysokość
mierzy się na przykładzie wielkiej litery X.
Dopuszczalne jest stosowanie małych liter.
Wysokość poniżej
posadzki
Zawieszone lub
zamocowane nad głową
zgodnie z pkt 4.4.2

Minimalna wysokość
znaków
Co najmniej 3 cale
(75 mm)

4.30.4* Znaki wypukłe i znaki w alfabecie
Braille’a oraz piktogramy. Litery i cyfry muszą być
wypukłe na co najmniej 1/32 cala (0,8 mm), muszą
to być wielkie litery, pisane krojem bezszeryfowe lub
prostym krojem szeryfowym, przy których muszą być
zapewnione znaki w alfabecie Braille’a klasy 2.
Wypukłe znaki muszą mieć co najmniej 5/8 cala
(16 mm) wysokości, ale nie więcej niż 2 cale (50 mm).
Do piktogramów należy dołączyć odpowiadający im
opis słowny umieszczony bezpośrednio pod
piktogramem. Wysokość brzegów piktogramu musi
wynosić co najmniej 6 cali (152 mm).
4.30.5* Wykończenie i kontrast. Znaki i tło znaków
muszą posiadać wykończenie matowe lub inne
wykończenie zapobiegające odbłyskom. Znaki
i symbole muszą kontrastować z tłem – jasne znaki
na ciemnym tle lub ciemne znaki na jasnym tle.
4.30.6 Miejsce montażu i wysokość. Jeżeli
zapewniona jest stała identyfikacja pomieszczeń
i przestrzeni, znaki należy zainstalować na ścianie
przylegającej do strony zamka drzwi. Jeżeli nie jest
dostępne miejsce na ścianie po stronie zamka drzwi,
w tym w wypadku drzwi dwuskrzydłowych, znaki
należy umieścić na najbliższej przylegającej ścianie.
Wysokość montażu wynosi 60 cali (1525 mm) od
posadzki do linii osiowej znaku. Miejsce montażu
takiego oznakowania musi umożliwiać danej osobie
zbliżenie się do niego na odległość 3 cali (76 mm), nie
napotykając przeszkód w postaci wystających
przedmiotów ani nie stojąc w zasięgu otwarcia drzwi.
4.30.7* Znaki dostępności.
(1) Na urządzeniach i elementach, które należy
oznaczyć jako przystosowane dla osób
niepełnosprawnych zgodnie z pkt 4.1, należy
zapewnić międzynarodowy znak dostępności. Znak
musi być eksponowany w sposób przedstawiony na
Rys. 4(a) i (b).

(2) Telefony z regulatorem głośności. Telefony,
które muszą być wyposażone w regulator głośności
zgodnie z pkt 4.1.3(17)(b), muszą być oznaczone
znakiem przedstawiającym słuchawkę telefonu
z promieniującymi falami dźwiękowymi.
(3) Telefony umożliwiające porozumiewanie
tekstowe (TTY). Telefony umożliwiające
porozumiewanie tekstowe wymagane zgodnie z pkt
4.1.3(17)(c) muszą być oznaczane międzynarodowym
znakiem TTY (Rys. 43(c)). Oprócz tego, jeżeli obiekt
jest wyposażony ogólnodostępny telefon
umożliwiający porozumiewanie tekstowe (TTY),
należy zapewnić oznakowanie kierunkowe
wskazujące lokalizację najbliższego takiego telefonu
(TTY) obok wszystkich zestawów telefonów, wśród
których nie ma telefonu umożliwiającego
porozumiewanie tekstowe (TTY). Takie oznakowanie
kierunkowe musi zawierać międzynarodowy znak
TTY. Jeżeli w obiekcie nie ma zestawów telefonów,
oznakowanie kierunkowe musi być umieszczone przy
wejściu (np. na mapie budynku).
(4) Systemy wspomagające słyszenie. W miejscach
zgromadzeń, w których wymagane jest
zainstalowanie na stałe systemów wspomagających
słyszenie zgodnie z pkt 4.1.3(19)(b), dostępność
takich systemów musi być oznaczona oznakowaniem
zawierającym międzynarodowy znak dostępności dla
osób z niepełnosprawnością słuchu (Rys. 43(d)).
4.30.8* Poziomy oświetlenia. (Zastrzeżony)
4.31 Telefony.
4.31.1 Uwagi ogólne. Ogólnodostępne automaty
telefoniczne, które muszą być przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z pkt 4.1,
muszą spełniać wymogi pkt 4.31.
4.31.2 Wolna przestrzeń podłogi i podłoża. Przy
telefonach należy zapewnić wolną przestrzeń podłogi
lub podłoża o minimalnych wymiarach 30 x 48 cali
(760 x 1220 mm), aby umożliwić osobie poruszającej
się na wózku inwalidzkim najazd frontowy lub
boczny (zob. Rys. 44). Wolna przestrzeń podłogi lub
podłoża musi spełniać wymogi pkt 4.2.4. Podstawy,
obudowy i stałe siedzenia nie mogą utrudniać
dostępu do telefonów osobom poruszającym na
wózku inwalidzkim.
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Rys. 44.
Wysokość montażu i przestrzeń manewrowa przy telefonach
(a) Możliwe sięganie do boku: rzut pionowy, opcjonalny słupek i podstawa; (b) Wymagane sięganie do
przodu; *Wysokość najwyżej położonych części wymagających obsługi, które są konieczne do
podstawowej obsługi telefonu.
4.31.3* Wysokość montażu. Najwyższa część
telefonu wymagająca obsługi musi znajdować się
w zakresie zasięgu określonym w pkt 4.2.5 lub 4.2.6.
4.31.4 Wystające przedmioty. Telefony muszą
spełniać wymogi pkt 4.4.
4.31.5 Kompatybilność z aparatami słuchowymi
oraz telefony z regulatorem głośności wymagane
w pkt 4.1.
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(1) Telefony muszą być kompatybilne z aparatami
słuchowymi.
(2) Należy zapewnić regulatory głośności
o minimalnej mocy 12 dbA i maksymalnej mocy
18 dbA powyżej normalnego poziomu głośności
zgodnie z pkt 4.1.3. Jeżeli zapewniono automatyczne
przywracanie wartości domyślnej, można zapewnić
moc wyższą od 18 dbA.

4.31 Telefony.

4.31.6 Przyciski. Telefony muszą być wyposażone
w przyciski, jeżeli usługa dla takiego typu urządzenia
jest dostępna.
4.31.7. Książki telefoniczne. Książki telefoniczne,
jeżeli zostały zapewnione, muszą znajdować się
w miejscu spełniającym wymogi dotyczące zakresu
zasięgu określone w pkt 4.2.5 i 4.2.6.
4.31.8 Długość kabla. Długość kabla telefonu
prowadzącego do słuchawki musi wynosić co
najmniej 29 cali (735 mm).
4.31.9* Telefony umożliwiające porozumiewanie
tekstowe wymagane zgodnie z pkt 4.1.
(1) Telefony umożliwiające porozumiewanie
tekstowe (TTY) działające przy płatnym automacie
telefonicznym muszą być przytwierdzone na stałe
w skrzynce telefonicznej lub obok niej. Jeżeli stosuje
się modem akustyczny, kabel telefonu musi być
wystarczająco długi, aby umożliwić połączenie
telefonu umożliwiającego porozumiewanie tekstowe
ze słuchawką.
(2) Płatne automaty telefoniczne zaprojektowane
tak, aby pomieścić przenośny telefon umożliwiający

porozumiewanie tekstowe, muszą być wyposażone
w półkę i gniazdo elektryczne w skrzynce
telefonicznej lub obok niej. Należy zapewnić
możliwość położenia słuchawki płasko na
powierzchni półki. Półka musi być w stanie
pomieścić telefon umożliwiający porozumiewanie
tekstowe i musi zapewniać minimalną odległość
w pionie wynoszącą 6 cali (152 mm) w miejscu,
w którym telefon umożliwiający porozumiewanie
tekstowe ma być umieszczony.
(3) Można zapewnić równoważne udogodnienia.
Przykładowo przenośny telefon umożliwiający
porozumiewanie tekstowe może zostać udostępniony
w hotelu przy recepcji, jeżeli będzie można z niego
skorzystać 24 godziny na dobę z pobliskimi płatnymi
automatami telefonicznymi. W takim wypadku co
najmniej jeden płatny automat telefoniczny musi
spełniać wymogi ust. 2 niniejszego punktu. Ponadto,
jeżeli zastosowano modem akustyczny, kabel telefonu
musi być na tyle długi, aby umożliwić połączenie
telefonu umożliwiającego porozumiewanie tekstowe ze
słuchawką. Należy zapewnić oznakowanie kierunkowe
zgodnie z wymogami pkt 4.30.7.

Rys. 45
Minimalna przestrzeń przy miejscach siedzących i stołach (przystosowana droga przemieszczania się)
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4.32 Stałe lub wbudowane siedzenia i stoły.
4.32.1 Minimalna liczba. Stałe lub wbudowane
siedzenia lub stoły, które muszą być przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z 4.1,
muszą spełniać wymogi pkt 4.32.2–4.32.4.
WYJĄTEK: Stałe lub wbudowane siedzenia lub stoły,
z których korzystają głównie dzieci w wieku do
12 lat, muszą spełniać wymogi pkt 4.32.5.
4.32.2 Miejsce siedzące. Jeżeli miejsca siedzące
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
znajdują się przy stałych stołach lub ladach, należy
zapewnić wolną przestrzeń podłogi zgodnie z pkt
4.2.4. Taka wolna przestrzeń podłogi nie może
nakładać się z miejscem na kolana o więcej niż
o 19 cali (485 mm) (zob. Rys. 45).
4.32.3 Miejsce na kolana. Jeżeli miejsca siedzące
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
znajdują się przy stołach lub ladach, należy zapewnić
miejsce na kolana o co najmniej następujących
wymiarach: wysokość – 27 cali (685 mm), szerokość
– 30 cali (760 mm), głębokość – 19 cali (485 mm)
(zob. Rys. 45).
4.32.4* Wysokość stołów lub lad. Górna
powierzchnia przystosowanych stołów i lad musi
znajdować się na wysokości od 28 do 34 cali (od
710 do 865 mm) nad posadzką lub podłożem.

z których korzystają głównie dzieci w wieku do 12 lat,
muszą spełniać wymogi pkt 4.32.5, na co zezwala
pkt 4.32.1.
WYJĄTEK: Stałe lub wbudowane siedzenia lub stoły,
z których korzystają głównie dzieci w wieku do 5 lat,
nie muszą spełniać wymogów pkt 4.32.5, jeżeli
zapewniono wolną przestrzeń podłogi zgodną
z wymogami pkt 4.2.4 położoną równolegle do
stałych stołów lub lad.
(1) Miejsce siedzące. Jeżeli miejsca siedzące
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
znajdują się przy stałych stołach lub ladach, należy
zapewnić wolną przestrzeń podłogi zgodnie z pkt
4.2.4. Taka wolna przestrzeń podłogi nie może
nakładać się z miejscem na kolana o więcej niż
o 19 cali (485 mm) (zob. Rys. 45).
(2) Miejsce na kolana. Jeżeli miejsca siedzące dla
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
znajdują się przy stołach lub ladach, należy zapewnić
miejsce na kolana o co najmniej następujących
wymiarach: wysokość – 24 cale (610 mm), szerokość
– 30 cali (760 mm), głębokość – 19 cali (485 mm)
(zob. Rys. 45).
(3) Wysokość stołów lub lad. Górna powierzchnia
przystosowanych stołów i lad musi znajdować się na
wysokości od 26 do 30 cali (od 660 do 760 mm) nad
posadzką lub podłożem.

4.32.5 Stałe lub wbudowane siedzenia i stoły dla
dzieci. Stałe lub wbudowane siedzenia i stoły,

(a)
Dostęp od przodu lub tyłu

(b)
Dostęp z boku

Rys. 46
Wymogi dotyczące przestrzeni dla wózków inwalidzkich stojących obok siebie
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4.33 Miejsca zgromadzeń.
4.33.1 Minimalna liczba. Miejsca zgromadzeń oraz
miejsca z nimi powiązane, które muszą być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
zgodnie z pkt 4.1, muszą spełniać wymogi pkt 4.33.
4.33.2* Wymiary miejsc dla wózków inwalidzkich.
Każde miejsce dla wózka inwalidzkiego musi
zapewniać minimalną wolną przestrzeń podłoża lub
podłogi, jak zilustrowano na Rys. 46.
4.33.3* Rozmieszczenie miejsc dla wózków
inwalidzkich. Miejsca dla wózków inwalidzkich
muszą stanowić integralną część każdego ustalonego
planu widowni, aby zapewnić osobom
niepełnosprawnym fizycznie możliwość wyboru cen
biletów wstępu i widoku porównywalnych z tymi,
które są dostępne dla pozostałej części widowni.
Takie miejsca muszą znajdować się przy
przystosowanej drodze komunikacji ogólnej, która
służy również jako droga ewakuacyjna w nagłych
wypadkach. Przy każdym miejscu dla wózka
inwalidzkiego należy zapewnić co najmniej jedno
stałe siedzenie dla osoby towarzyszącej. Gdy liczba
miejsc siedzących przekracza 300, miejsca dla
wózków inwalidzkich należy zapewnić w więcej niż
jednym miejscu. Na miejscach dla wózków
inwalidzkich mogą być zainstalowane siedzenia,
które można łatwo zdemontować, jeżeli dane miejsce
nie jest używane przez osobę poruszającą się na
wózku inwalidzkim.
WYJĄTEK: Przystosowane miejsca dla widzów mogą
być zgrupowane na trybunach, balkonach i w innych
obszarach, w których dobra widoczność wymaga
nachylenia większego niż 5%. Równoważne
przystosowane miejsca dla widzów mogą znajdować
się na poziomach z dostępem do przystosowanej
drogi ewakuacyjnej.
4.33.4 Powierzchnie. Podłoże lub podłoga
w miejscach dla wózków inwalidzkich muszą być
równe i muszą spełniać wymogi pkt 4.5.
4.33.5 Dostęp do miejsc występu. Przystosowana
droga komunikacji ogólnej musi łączyć miejsca dla
wózków inwalidzkich z miejscami występu, w tym
sceną, płytą stadionu/hali widowiskowej, garderobą,
szatnią i innymi przestrzeniami, z których korzystają
wykonawcy.

4.33.6* Rozmieszczenie systemów
wspomagających słyszenie. Jeżeli zapewniony
system wspomagający słyszenie obsługuje
poszczególne stałe miejsca siedzące, takie miejsca
siedzące muszą znajdować się w odległości do
50 stóp (15 m) od sceny lub boiska do gry i muszą
zapewniać pełny widok sceny lub boiska do gry.
4.33.7* Rodzaje systemów wspomagających
słyszenie. Systemy wspomagające słyszenie (ALS)
mają na celu wzmocnienie standardowych systemów
nagłośnieniowych i dźwiękowych poprzez wysyłanie
sygnałów, które eliminują lub filtrują hałas z tła
i mogą być odbierane bezpośrednio przez osoby
posiadające specjalne odbiorniki lub własne aparaty
słuchowe. Rodzaj systemu wspomagające słyszenie
odpowiedni dla konkretnego zastosowania zależy od
właściwości otoczenia, charakteru programu i grupy
docelowych odbiorców. Magnetyczne pętle
indukcyjne, systemy podczerwieni oraz częstotliwości
radiowych to rodzaje systemów wspomagających
słyszenie odpowiednie dla różnych zastosowań.
4.34 Bankomaty.
4.34.1 Uwagi ogólne. Każdy bankomat, który musi
być przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych zgodnie z pkt 4.1.3, musi
znajdować się przy przystosowanej drodze
komunikacji ogólnej i musi spełniać wymogi
określone w pkt 4.34.
4.34.2 Wolna przestrzeń podłogi. Bankomat
powinien być umieszczony w taki sposób, aby
zapewnić wolną przestrzeń podłogi spełniającą
wymogi pkt 4.2.4, która umożliwia osobie
poruszającej się na wózku inwalidzkim podjazd do
bankomatu przodem, bokiem lub zarówno przodem,
jak i bokiem.
4.34.3 Zakresy zasięgu.
(1) Podjazd tylko przodem. Jeżeli możliwy jest
tylko podjazd przodem, wszystkie elementy sterujące
wymagające obsługi należy umieścić w zakresie
zasięgu do przodu określonego w pkt 4.2.5.
(2) Podjazd tylko bokiem. Jeżeli możliwy jest tylko
podjazd bokiem, elementy sterujące wymagające
obsługi należy umieścić w następujący sposób:
(a) Głębokość zasięgu nie większa niż 10 cali
(255 mm). Jeżeli głębokość zasięgu ku wszystkim
elementom sterującym wymagającym obsługi,
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mierząc od płaszczyzny pionowej prostopadłej do
krawędzi wolnej przestrzeni podłogi przy najdalej
wystającej części bankomatu lub otoczenia, nie
przekracza 10 cali (255 mm), maksymalna wysokość
nad posadzką lub podłożem będzie wynosić 54 cale
(1370 mm).
(b) Głębokość zasięgu większa niż 10 cali
(255 mm). Jeżeli głębokość zasięgu ku
jakiemukolwiek elementowi sterującemu
wymagającemu obsługi, mierząc od płaszczyzny
pionowej prostopadłej do krawędzi wolnej przestrzeni
podłogi przy najdalej wystającej części bankomatu
lub otoczenia, jest większa niż 10 cali (255 mm),
maksymalna wysokość nad posadzką lub podłożem
będzie wynosić:
Głębokość zasięgu
cale
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

mm
255
280
305
330
355
380
405
430
455
485
510
535
560
585
610

Maksymalna wysokość
cale
54
53 i 1/2
53
52 i 1/2
51 i 1/2
51
50 i 1/2
50
49 i 1/2
49
48 i 1/2
47 i 1/2
47
46 i 1/2
46

mm
1370
1360
1345
1335
1310
1295
1285
1270
1255
1245
1230
1205
1195
1180
1170

(3) Podjazd przodem i bokiem. Jeżeli możliwy jest
zarówno podjazd przodem, jak i bokiem, elementy
sterujące wymagające obsługi należy umieścić w co
najmniej jednym zakresie zasięgu określonym w ust.
(1) lub (2) niniejszego punktu.
(4) Pojemniki na śmieci. Jeżeli zapewnione są
kosze na koperty, papier lub inne odpady, co
najmniej jeden kosz każdego zapewnionego rodzaju
musi spełniać wymogi dotyczące zakresu zasięgu
określone w ust. (1), (2) lub (3) niniejszej punktu.
WYJĄTEK: Jeżeli daną operację można wykonać
w zasadniczo równoważny sposób, wykorzystując do
tego celu alternatywny element sterujący, tylko jeden
element sterujący konieczny do wykonania tej
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operacji musi spełniać wymogi określone
w niniejszym punkcie. Jeżeli elementy sterujące
posiadają oznaczenia dotykowe, takie oznaczenia
należy umieścić na obu elementach sterujących.
4.34.4 Elementy sterujące. Elementy sterujące
wymagające obsługi przez użytkownika muszą
spełniać wymogi pkt 4.27.4.
4.34.5 Wyposażenie dla osób niedowidzących lub
niewidomych. Należy zapewnić dostępność
instrukcji i wszelkich informacji dotyczących
sposobu użytkowania dla osób niedowidzących lub
niewidomych, a także możliwość samodzielnego
korzystania z takich instrukcji i informacji przez
takie osoby.
4.35 Garderoby, przymierzalnie i szatnie.
4.35.1 Uwagi ogólne. Garderoby, przymierzalnie
i szatnie, które muszą być przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych zgodnie z pkt 4.1, muszą
spełniać wymogi pkt 4.35 i muszą znajdować się przy
przystosowanej drodze komunikacji ogólnej.
4.35.2 Wolna przestrzeń podłogi. W każdej
przystosowanej garderobie, do której prowadzą drzwi
wahadłowe lub przesuwne, należy zapewnić wolną
przestrzeń podłogi umożliwiającą osobie poruszającej
się na wózku inwalidzkim wykonanie obrotu
o 180 stopni. Żadne drzwi nie mogą otwierać się na
jakąkolwiek część przestrzeni potrzebnej do
wykonania obrotu. Nie wymaga się zapewnienia
przestrzeni potrzebnej do wykonania obrotu
w prywatnej garderobie, do której prowadzi przejście
przez zasłonę o minimalnej szerokości 32 cali
(815 mm), jeżeli wolna przestrzeń podłogi spełniająca
wymogi pkt 4.2 umożliwia korzystanie z garderoby
przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim.
4.35.3 Drzwi. Wszystkie drzwi do przystosowanych
garderób muszą spełniać wymogi pkt 4.13.
4.35.4 Ławka. W pomieszczeniu musi znajdować się
ławka spełniająca wymogi pkt 4.37.
4.35.5 Lustro. Jeżeli w garderobach tego samego
zastosowania zapewniono lustra, w przystosowanej
garderobie należy zapewnić pełnej długości lustro
o minimalnych wymiarach 18 cali (szerokość) x
54 cale (wysokość) (460 x 1370 mm), którego
położenie umożliwi przejrzenie się w nim osobie
siedzącej na ławce, a także osobie stojącej.

4.37 Ławki.

4.36 Sauny i łaźnie parowe.
4.36.1 Uwagi ogólne. Sauny i łaźnie parowe, które
muszą być przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych zgodnie z pkt 4.1, muszą
spełniać wymogi pkt 4.36.
4.36.2* Przestrzeń umożliwiająca obrót wózka
inwalidzkiego. W pomieszczeniu należy zapewnić
przestrzeń umożliwiającą wykonanie obrotu wózkiem
inwalidzkim, zgodnie z pkt 4.2.3.
WYJĄTEK: Dopuszczalne jest zajęcie przestrzeni
umożliwiającej wykonanie obrotu wózkiem
inwalidzkim przez siedzenia, które można łatwo
zdemontować.

4.37.5 Wysokość siedziska. Siedzisko ławki musi
znajdować się na wysokości co najmniej 17 cali
(430 mm) do maksymalnie 19 cali (485 mm) nad
podłogą lub podłożem.
4.37.6 Wytrzymałość konstrukcji. Nie można
przekraczać dopuszczalnych naprężeń dla
wykorzystanych materiałów przy działaniu siły
pionowej lub poziomej o wartości 250 funtów
(1112 N) na dowolny punkt siedzenia, elementu
złącznego, mocowania lub konstrukcji wsporczej.
4.37.7 Miejsca o wysokim poziomie wilgotności.
Powierzchnia ławek w miejscach o wysokim poziomie
wilgotności musi być antypoślizgowa i nie może
gromadzić wody.

4.36.3 Ławka w saunie i łaźni parowej. Jeżeli
przewidziano miejsca siedzące, należy zapewnić co
najmniej jedną ławkę spełniającą wymogi pkt 4.37.
4.36.4 Otwarcie drzwi. Drzwi nie mogą otwierać się
zajmując jakąkolwiek część wolnej przestrzeni
podłogi i podłoża wymaganej przy ławce zgodnie
z pkt 4.37.
4.37 Ławki.
Rys. 47
Wymiary ławki

4.37.1 Uwagi ogólne. Ławki, które muszą być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
zgodnie z pkt 4.1, muszą spełniać wymogi pkt 4.37.
4.37.2 Wolna przestrzeń podłogi lub podłoża.
Należy zapewnić wolną przestrzeń podłogi lub
podłoża spełniającą wymogi pkt 4.2.4, a jej położenie
musi umożliwiać podjazd bokiem do krótkiego
brzegu siedziska ławki.
WYJĄTEK: Dopuszczalne jest zajęcie wolnej
przestrzeni podłogi lub podłoża wymaganej zgodnie
z pkt 4.37.2 przez siedzenia w saunie i łaźni parowej,
które można łatwo zdemontować.
4.37.3* Wymiary. Ławki muszą być przymocowane
na stałe i muszą być wyposażone siedziska
o następujących wymiarach: głębokość – 20–24 cale
(510–610 mm), długość – co najmniej 42 cale
(1065 mm) (zob. Rys. 47).
4.37.4 Oparcie. Ławki muszą być wyposażone
w oparcie o długości co najmniej 42 cale (1065 mm),
zaczynające się w punkcie co najmniej 2 cal (51 mm)
nad siedziskiem, a kończące w punkcie co najmniej
18 cali (455 mm) nad siedziskiem (zob. Rys. 48 ).

Rys. 48
Oparcie ławki (widok z góry; rzut pionowy)

5.

RESTAURACJE
I KAWIARNIE.

5.1* Uwagi ogólne. Z wyjątkiem zastosowania
przepisów określonych lub zmodyfikowanych
w niniejszym rozdziale, restauracje i kawiarnie
muszą spełniać wymogi Rozdziału 4. Jeżeli
zapewnione są stoliki (lub lady, przy których
spożywane jest jedzenie, lecz nie zapewnia się
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obsługi) przymocowane na stałe, co najmniej 5%
przymocowanych na stałe stolików (lub część lady),
lecz nie mniej niż jeden taki stolik, musi być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
i musi spełniać wymogi pkt 4.32, stosownie do
wymogów pkt 4.1.3(18). W lokalach, w których
wyznaczono oddzielne strefy dla palących
i niepalących, wymagana liczba przystosowanych
przymocowanych na stałe stolików (lub lad) musi być
proporcjonalnie rozdzielona pomiędzy strefą dla
palących i dla niepalących. W wypadku nowego
budownictwa i w miarę możliwości w wypadku
przebudowy, przymocowane na stałe stoliki (lub lady)
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
muszą być rozmieszczone na całej powierzchni lub
na całym obiekcie.
5.2 Lady i bary. Jeżeli jedzenie lub napoje są
serwowane przy ladach o wysokości przekraczającej
34 cale (865 mm) klientom siedzącym na stołkach
lub stojących przy ladzie, należy zapewnić, aby część
głównej lady o długości co najmniej 60 cali (1525
mm) spełniała wymogi pkt 4.32 lub należy zapewnić
obsługę przystosowanych stolików w tym samym
obszarze.
5.3 Przystosowane przejścia. Do wszystkich
przystosowanych stolików należy zapewnić dojście
o minimalnej szerokości wolnej przestrzeni 36 cali
(915 mm) pomiędzy równoległymi krawędziami
stolików lub pomiędzy ścianą a krawędziami
stolików.
5.4 Miejsca spożywania posiłków. W wypadku
nowego budownictwa wszystkie miejsca spożywania
posiłków, w tym na podwyższeniu i w zagłębieniu,
loggie i miejsca do siedzenia na zewnątrz, muszą być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynkach niewyposażonych w windy
zastosowanie przystosowanych urządzeń
zapewniających możliwość zmiany poziomu w celu
obsługi antresoli nie jest wymagane, z zastrzeżeniem
następujących warunków: 1) strefa miejsc
siedzących na antresoli stanowi nie więcej niż 33%
całkowitej przystosowanej strefy miejsc siedzących;
2) te same usługi i wystrój są zapewnione
w ogólnodostępnej, przystosowanej przestrzeni; oraz
3) strefy przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych nie są zastrzeżone dla osób
niepełnosprawnych. W wypadku przebudowy
przystosowanie miejsc spożywania posiłków na
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podwyższeniu lub w zagłębieniu lub wszystkich
części zewnętrznych stref miejsc siedzących do
potrzeb osób niepełnosprawnych nie jest wymagane,
pod warunkiem, że te same usługi i wystrój są
zapewnione w ogólnodostępnej, przystosowanej
przestrzeni oraz że nie są one zastrzeżone dla osób
niepełnosprawnych.
5.5 Linie wydawcze. Minimalna szerokość wolnej
przestrzeni przy liniach wydawczych musi wynosić
36 cali (915 mm), przy czym preferowana szerokość
wolnej przestrzeni wynosi 42 cale (1065 mm), aby
umożliwić przejście wokół osoby poruszającej się na
wózku inwalidzkim. Półki do przesuwania tac muszą
znajdować się nie wyżej niż 34 cale (865 mm) nad
podłogą (zob. Rys. 53). Jeżeli zapewniono półki
samoobsługowe, co najmniej 50% każdego rodzaju
półek musi znajdować się w zakresie zasięgu
określonym w pkt 4.2.5 i 4.2.6.
5.6 Miejsca wydawania zastawy stołowej
i dodatków. Miejsce montażu półek
samoobsługowych i dozowników zapewniających
dostępność zastawy stołowej, naczyń, dodatków,
artykułów spożywczych i napojów musi spełniać
wymogi pkt 4.2 (zob. Rys. 54).
5.7 Platformy na podwyższeniu. W salach
bankietowych lub pomieszczeniach, w których
główny stół lub mównica znajduje się na platformie
na podwyższeniu, taka platforma musi być
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
zgodnie z pkt 4.8 lub 4.11. Otwarte krawędzie
platformy na podwyższeniu należy zabezpieczyć
poprzez umieszczenie stolików lub obrzeża.
5.8 Automaty sprzedające i inne urządzenia.
Przestrzenie dla automatów sprzedających i innych
urządzeń muszą spełniać wymogi pkt 4.2 i muszą
znajdować się przy przystosowanej drodze
komunikacji ogólnej.
5.9 Strefy ciszy. (Zastrzeżony)

6.

Ośrodki medyczne.

(1) Szpitale – szpitale ogólne, placówki
psychiatryczne, placówki odwykowe – co najmniej
10% sal i toalet dla pacjentów oraz wszystkie miejsca
ogólnodostępne i przeznaczone do wspólnego użytku
muszą być zaprojektowane i wykonane w taki
sposób, aby były przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Rys. 53
Linie wydawnicze

(2) Szpitale i ośrodki rehabilitacyjne, które
specjalizują się w leczeniu schorzeń wpływających na
mobilność, lub ich jednostki, które specjalizują się
w leczeniu schorzeń wpływających na mobilność –
wszystkie sale i toalety dla pacjentów oraz wszystkie
miejsca ogólnodostępne i przeznaczone do wspólnego
użytku muszą być zaprojektowane i wykonane w taki
sposób, aby były przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
(3) Placówki zapewniające opiekę długoterminową
i domy opieki – co najmniej 50% sal i toalet dla
pacjentów oraz wszystkie miejsca ogólnodostępne
i przeznaczone do wspólnego użytku muszą być
zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby były
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
(4) Przebudowa sal dla pacjentów.

Rys. 54
Miejsca, w których dostępna jest zastawa stołowa

6.

OŚRODKI MEDYCZNE.

6.1 Uwagi ogólne. Ośrodki medyczne, o których
mowa w niniejszym rozdziale, to takie placówki,
w których osoby są poddawane leczeniu fizycznemu
lub medycznemu lub opiece, w których osoby mogą
potrzebować pomocy w nagłych wypadkach,
i w których okres pobytu może przekraczać
24 godziny. Oprócz wymogów określonych
w Rozdziale 4, budynki i obiekty ośrodków
medycznych muszą spełniać wymogi Rozdziału 6.

(a) Jeżeli dobudowuje się lub przebudowuje się
sale dla pacjentów w ramach planowanego remontu
całego skrzydła, oddziału lub innego wydzielonego
obszaru istniejącego ośrodka medycznego, odsetek
dobudowywanych lub przebudowywanych sal dla
pacjentów musi spełniać wymogi pkt 6.3. Odsetek
zapewnianych sal przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych musi być zgodny z odsetkiem sal,
które muszą być przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi
wymogami pkt 6.1(1), 6.1(2) lub 6.1(3), dopóki liczba
przystosowanych sal dla pacjentów w placówce nie
będzie równa całkowitej liczbie taki sal, która byłaby
wymagana, gdyby obiekt był nowo budowany (np.,
jeżeli przebudowuje się 20 sal dla pacjentów na
oddziale położniczym szpitala, 2 z przebudowanych sal
muszą zostać przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Jeżeli w tym samym szpitalu
dokonuje się przebudowy 20 sal dla pacjentów
w jednostce specjalizującej się w leczeniu upośledzeń
sprawności ruchowej, wszystkie przebudowane sale
muszą zostać przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych). Jeżeli toalety/łazienki są częścią
dobudowanych lub przebudowanych sal dla pacjentów,
które muszą być przystosowane do potrzeb osób
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niepełnosprawnych, każda taka toaleta/łazienka dla
pacjentów musi spełniać wymogi pkt 6.4.

komunikacji ogólnej zgodną z pkt 4.3.3 po każdej
stronie każdego łóżka.

(b) Gdy sale dla pacjentów są dobudowywane
lub przebudowywane indywidualnie, a nie w ramach
przebudowy całego obszaru, przebudowane sale
muszą spełniać wymogi pkt 6.3, chyba że: a) liczba
przystosowanych sal na danym oddziale lub
w danym obszarze, na którym znajduje się
przebudowana sala dla pacjentów, jest równa liczbie
przystosowanych sal dla pacjentów, która byłaby
wymagana, gdyby wymogi procentowe określone
w pkt 6.1(1), 6.1(2) lub 6.1(3) zostały zastosowane do
tego oddziału lub obszaru; lub b) liczba
przystosowanych sal dla pacjentów w ośrodku jest
równa całkowitej liczbie, która byłaby wymagana,
gdyby obiekt był nowo budowany. Jeżeli
toalety/łazienki są częścią dobudowanych lub
przebudowanych sal dla pacjentów, które muszą być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
każda taka toaleta/łazienka musi spełniać wymogi
pkt 6.4.

6.4 Toalety dla pacjentów. Jeżeli toaleta/łazienka
jest zapewniona jako część sali dla pacjentów, każda
sala dla pacjentów, która musi być przystosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych, musi posiadać
przystosowaną toaletę/łazienkę, która spełnia wymogi
pkt 4.22 lub 4.23 i znajduje się przy przystosowanej
drodze komunikacji ogólnej

6.2 Wejścia. Przynajmniej jedno przystosowane wejście
spełniające wymogi pkt 4.14 musi być chronione przed
warunkami atmosferycznymi zadaszeniem lub okapem
dachowym. Takie wejścia muszą obejmować miejsce
wsiadania pasażerów spełniające wymogi pkt 4.6.6.

7.

OBIEKTY BIZNESOWE,
HANDLOWE
I UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ.

7.1 Uwagi ogólne. Oprócz wymogów określonych
w Rozdziale 4, projekt wszystkich miejsc
wykorzystywanych na potrzeby realizacji transakcji
handlowych z osobami fizycznymi musi spełniać
wymogi pkt 7.
7.2 Stanowiska sprzedaży i obsługi, okienka
kasowe, stanowiska informacyjne.

(2) W każdej sali musi być wystarczająco dużo
miejsca, aby zapewnić przestrzeń manewrową zgodnie
z pkt 4.2.3. W salach z dwoma łóżkami wskazane jest,
aby przestrzeń ta znajdowała się pomiędzy łóżkami.

(1) W miejscach wykorzystywanych na potrzeby
realizacji transakcji, w których stanowiska obsługi
wyposażone są kasy fiskalne, a ich funkcją jest
realizacja sprzedaży lub dystrybucji towarów lub
usług dla osób fizycznych, co najmniej jedno
stanowisko kasowe każdego rodzaju musi mieć część
lady o długości co najmniej 36 cali (915 mm)
znajdującą się na wysokości maksymalnie 36 cali
(915 mm) nad posadzką. Takie stanowisko kasowe
musi znajdować się przy przystosowanej drodze
komunikacji ogólnej spełniającej wymogi pkt 4.3.
Do takich stanowisk kasowych należą m.in.
stanowiska kasowe w sklepach detalicznych
i centrach dystrybucji. Przystosowane stanowiska
kasowe muszą znajdować się w różnych miejscach
budynku lub obiektu. W wypadku przebudowy,
podczas której zapewnienie przystosowanego
stanowiska kasowego jest technicznie niewykonalne,
można zastosować dodatkowe stanowisko kasowe
spełniające takie wymogi.

(3) W każdej sali musi być wystarczająco dużo
miejsca, aby zapewnić wolną przestrzeń podłogi o
szerokości co najmniej 36 cali (915 mm) wzdłuż
każdej strony łóżka oraz przystosowaną drogę

(2) W miejscach wykorzystywanych na potrzeby
realizacji transakcji, które mogą nie być wyposażone
w kasę fiskalną, lecz gdzie prowadzi się sprzedaż lub
dystrybucję towarów lub usług, w tym m.in. kasy

6.3 Sale dla pacjentów. Należy zapewniać
przystosowane sale dla pacjentów zgodnie
z wymogami Rozdziału 4. Przystosowane sale dla
pacjentów muszą spełniać następujące wymogi:
(1) Każda sala musi być wyposażona w drzwi
spełniające wymogi pkt 4.13.
WYJĄTEK: Drzwi wejściowe do szpitalnych sal
intensywnej opieki dla hospitalizowanych pacjentów
są zwolnione z wymogu posiadania przestrzeni
manewrowej po stronie zamka drzwi określonego
w pkt 4.13.6, jeżeli ich szerokość wynosi co najmniej
44 cale (1120 mm).
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biletowe, stanowisko obsługi klienta w banku,
punkty zameldowania w miejscach krótkotrwałego
zakwaterowania, stanowiska informacyjne, kasy
biletowe kin/teatrów i stanowiska obsługi
w bibliotece, należy spełnić jeden z następujących
wymogów:
(i) należy zapewnić część głównej lady
o długości co najmniej 36 cali (915 mm) znajdującą
się na wysokości maksymalnie 36 cali (915 mm); lub
(ii) należy zapewnić dodatkowe stanowisko
kasowe o maksymalnej wysokości 36 cali (915 mm)
w pobliżu głównego stanowiska kasowego; lub
(iii) należy zapewnić równoważne udogodnienie
(np. w punkcie zameldowania w hotelu równoważne
udogodnienie może polegać na: (1) zapewnieniu
składanej półki przymocowanej do głównego
stanowiska kasowego, na której osoba
niepełnosprawna może pisać, oraz (2) wykorzystaniu
przestrzeni z boku stanowiska kasowego lub przy
biurku konsjerża na potrzeby przekazywania sobie
materiałów.
Wszystkie przystosowane stanowiska sprzedaży
i obsługi musza znajdować się przy przystosowanej
drodze komunikacji ogólnej spełniającej wymogi
pkt 4.3.
(3)* W obiektach użyteczności publicznej,
w których stanowiska lub okienka kasowe posiadają
pełne ścianki działowe lub szyby ochronne w celu
oddzielenia pracowników od klientów, co najmniej
jedno stanowisko każdego rodzaju musi być
wyposażone w rozwiązanie ułatwiające komunikację
głosową. Takim rozwiązaniem mogą być m.in. kratki,
szczeliny, okienka komunikacyjne, interkomy lub
urządzenia telefoniczne. Takie rozwiązania ułatwiające
komunikację muszą być przystosowane zarówno dla
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak
i osób mających trudności ze schylaniem się. Jeżeli
telefoniczne urządzenie komunikacyjne przewidziano
do użytku publicznego, co najmniej jedno z nich musi
być wyposażone w regulator głośności zgodny
z wymogami pkt 4.31.5. Ręcznie obsługiwane
urządzenia komunikacyjne, o ile zostały zapewnione,
muszą spełniać wymogi pkt 4.27.
(4)* Systemy wspomagające słyszenie.
(Zastrzeżony)
7.3* Przejścia przy kasach.

Obiekty biznesowe, handlowe i użyteczności publicznej.

(1) W wypadku nowego budownictwa należy
zapewnić przystosowane przejścia przy kasach
zgodnie z poniższą tabelą:
Minimalna liczba
Całkowita liczba przejść
przystosowanych przejść
przy kasach każdego
przy kasach (każdego
projektu
projektu)
1-4
1
5-8
2
9-15
3
3 plus 20%
powyżej 15
dodatkowych przejść
WYJĄTEK: W wypadku nowego budownictwa, gdzie
powierzchnia handlowa jest mniejsza niż 5000 stóp
kwadratowych, wymagane jest tylko jedno przejście
przy kasie.
WYJĄTEK: W wypadku przebudowy co najmniej
jedno przejście przy kasie musi być przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych w obiektach
o powierzchni handlowej mniejszej niż 5000 stóp
kwadratowych. W obiektach o powierzchni handlowej
5000 stóp kwadratowych lub więcej po przebudowie
co najmniej jeden projekt przejścia przy kasie musi
zostać przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych, dopóki liczba przystosowanych
przejść przy kasach każdego projektu nie będzie
równa wymaganej liczbie takich przejść dla nowej
budowy.
Przykładami różnych „projektów” przejść przy kasach
są przejścia, które zostały specjalnie zaprojektowane
do pełnienia różnych funkcji. Różne „projekty”
obejmują m.in. następujące cechy – długość taśmy
lub brak taśmy; lub trwałe oznakowanie przejścia
jako przejścia szybkiej obsługi.
(2) Szerokość wolnej przestrzeni
w przystosowanych przejściach przy kasach musi
spełniać wymogi pkt 4.2.1, a maksymalna wysokość
lady w takim przejściu nie może przekraczać 38 cali
(965 mm) nad posadzką. Górna część krawędzi lady
nie może znajdować się wyżej niż 40 cali (1015 mm)
nad posadzką.
(3) Oznakowanie identyfikujące przystosowane
przejścia przy kasach muszą spełniać wymogi pkt
4.30.7 i musi być umieszczone nad przejściem przy
kasie w tym samym miejscu, w którym umieszczony
jest numer lub rodzaj kasy.

72

8.

Biblioteki.

7.4 Słupki ochronne. Żadne urządzenie służące
zapobieganiu wyprowadzania wózków sklepowych
z terenu sklepu nie może uniemożliwiać wjazdu na
teren sklepu lub wyjazdu z terenu sklepu osobom
poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Dopuszczalne jest zapewnienie alternatywnego
wejścia, które jest równie dogodne, jak wejście
przewidziane dla osób niemających problemów
z poruszaniem się.

8.

w których jest to możliwe. Wysokość półek
w magazynach jest dowolna (zob. Rys. 56).

BIBLIOTEKI.

8.1 Uwagi ogólne. Oprócz wymogów określonych
w Rozdziale 4, projekt wszystkich publicznych
przestrzeni biblioteki musi spełniać wymogi pkt 8,
w tym miejsca do czytania i nauki, magazyny,
czytelnie, pomieszczenia dla zarezerwowanych
materiałów bibliotecznych oraz specjalne
udogodnienia lub zbiory.

Rys. 55
Katalog kartkowy

8.2 Miejsca do czytania i nauki. Co najmniej 5%
przytwierdzonych na stałe miejsc siedzących, stołów
lub stanowisk do indywidualnego czytania lub nauki,
lub co najmniej jedno takie miejsce, stół lub
stanowisko, muszą spełniać wymogi pkt 4.2 i 4.32.
Odstępy pomiędzy przytwierdzonymi na stałe
przystosowanymi stołami i stanowiskami do
indywidualnego czytania lub nauki muszą spełniać
wymogi pkt 4.3.
8.3 Miejsca wypożyczania książek. Co najmniej
jedna alejka przy każdym miejscu wypożyczania
książek musi spełniać wymogi pkt 7.2(1). Wszystkie
bramki kontrolne, bramki zabezpieczające przed
nieuprawnionym wynoszeniem książek lub kołowroty
muszą spełniać wymogi pkt 4.13.
8.4 Katalogi kartkowe oraz ekspozytory
z czasopismami. Minimalna wolna przestrzeń
między przejściami przy katalogach kartkowych
i ekspozytorach z czasopismami musi spełniać
wymogi określone na Rys. 55. Maksymalna wysokość
zasięgu musi spełniać wymogi pkt 4.2, przy czym
zaleca się uwzględnienie wysokości 48 cali
(1220 mm), niezależnie od możliwego podjazdu.
8.5 Magazyny. Minimalna szerokość wolnej
przestrzeni przejścia między magazynami musi
spełniać wymogi pkt 4.3, przy czym zaleca się
minimalną szerokość wolnej przestrzeni przejścia
wynoszącą 42 cale (1065 mm) w miejscach,
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Rys. 56
Magazyny

9.

MIEJSCA
KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA.

(1) Z wyjątkiem przypadków określonych
w specjalnych przepisach technicznych niniejszego
rozdziału, przystosowane miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania muszą spełniać obowiązujące
wymogi Rozdziału 4. Krótkotrwałe zakwaterowanie
obejmuje obiekty lub ich części wykorzystywane na

potrzeby zapewnienia miejsc noclegowych, o ile nie
zostały one sklasyfikowane jako ośrodek medyczny.
9.1 Hotele, motele, zajazdy, pensjonaty,
akademiki, domy wczasowe i inne podobne
miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
9.1.1 Uwagi ogólne. Wszystkie obszary użytku
publicznego i wspólnego użytkowania muszą być
zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami
Rozdziału 4 (Elementy i przestrzenie przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych: zakres
zastosowania i wymogi techniczne).
WYJĄTEK: Pkt 9.1–9.4 nie mają zastosowania do
lokalu znajdującego się w budynku, w którym jest
nie więcej niż pięć pokoi do wynajęcia i który jest
faktycznie zajęty przez właściciela takiego lokalu jako
miejsce jego zamieszkania.
9.1.2 Przystosowane jednostki zakwaterowania,
sypialnie i apartamenty. Przystosowane sypialnie
lub apartamenty, które spełniają wymogi pkt 9.2
(Wymogi dotyczące przystosowanych jednostek
zakwaterowania, sypialni i apartamentów), muszą
być zapewnione zgodnie z poniższą tabelą. Ponadto
w hotelach, w których znajduje się 50 lub więcej
sypialni lub apartamentów, należy zapewnić
dodatkowe przystosowane sypialnie lub apartamenty
z kabiną prysznicową umożliwiającą wjazd wózkiem
inwalidzkim zgodnie z poniższą tabelą. Takie miejsca
zakwaterowania muszą spełniać wymogi pkt 9.2,
4.21 oraz określone na Rys. 57(a) lub (b).
Liczba
pokoi

Przystosowane
pokoje

od 1 do 25
od 26 do 50
od 51 do 75
od 76 do 100
od 101 do 150
od 151 do 200
od 201 do 300
od 301 do 400
od 401 do 500

1
2
3
4
5
6
7
8
9

od 501 do 1000

2% całkowitej
liczby
20 plus 1 na każde
100 ponad 1000

1001 i więcej

Pokoje z kabiną
prysznicową
umożliwiającą
wjazd wózkiem
inwalidzkim

1
1
2
2
3
4
4 plus jeden na
każde dodatkowe
100 ponad 400

9.1.3 Miejsca noclegowe dla osób niedosłyszących
lub niesłyszących. Oprócz przystosowanych sypialni
i apartamentów wymaganych zgodnie z pkt 9.1.2,
należy zapewnić sypialnie i apartamenty spełniające
wymogi pkt 9.3 (Alarmy wizualne, urządzenia
powiadamiające i telefony) zgodnie z następującą
tabelą:
Liczba elementów
od 1 do 25
od 26 do 50
od 51 do 75
od 76 do 100
od 101 do 150
od 151 do 200
od 201 do 300
od 301 do 400
od 401 do 500
od 501 do 1000
1001 i więcej

Przystosowane
elementy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2% całkowitej liczby
20 plus 2 na każde 100
ponad 1000

9.1.4 Klasy miejsc noclegowych.
(1) W celu zapewnienia osobom
niepełnosprawnym zakresu możliwości
równoważnego z zakresem dostępnym dla
pozostałych osób obsługiwanych w obiekcie,
sypialnie i apartamenty, które muszą być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
zgodnie z pkt 9.1.2, muszą należeć do różnych klas
miejsc noclegowych dostępnych dla gości
odwiedzających miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania. Czynniki, które należy wziąć pod
uwagę, to wielkość pokoju, koszt, oferowane
udogodnienia oraz liczba zapewnionych łóżek.
(2) Równoważne udogodnienia. Dla celów
niniejszego punktu udogodnienie uznaje się za
równoważne, jeżeli zarządca obiektu zdecyduje się
ograniczyć budowę przystosowanych pokoi do pokoi
kilkuosobowych, pod warunkiem, że taki pokój
zostanie udostępniony osobie niepełnosprawnej,
która prosi o pokój jednoosobowy, za cenę pokoju
jednoosobowego.
9.1.5 Przebudowa przystosowanych jednostek
zakwaterowania, sypialni i apartamentów.
W wypadku przebudowy sypialni w istniejącym
obiekcie lub w jego części, z zastrzeżeniem wymogów
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niniejszego rozdziału, należy zapewnić co najmniej
jedną sypialnię lub jeden apartament spełniające
wymogi pkt 9.2 (Wymogi dotyczące przystosowanych
jednostek zakwaterowania, sypialni i apartamentów)
na każde 25 sypialni lub ich części
w przebudowywanych pokojach, dopóki ich liczba nie
będzie równa liczbie pokoi, które muszą być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

zgodnie z pkt 9.1.2. Ponadto należy zapewnić co
najmniej jedną sypialnię lub jeden apartament
spełniające wymogi pkt 9.3 (Alarmy wizualne,
urządzenia powiadamiające i telefony) na każde
25 sypialni lub ich części w przebudowywanych
pokojach, dopóki liczba takich pokoi nie będzie równa
liczbie pokoi, które muszą być przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z pkt 9.1.3.

Rys. 57
Kabina prysznicowa umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim ze składanym siedziskiem
9.2 Wymogi dotyczące przystosowanych
jednostek zakwaterowania, sypialni
i apartamentów.
9.2.1 Uwagi ogólne. Jednostki zakwaterowania,
sypialnie i apartamenty, które muszą być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
zgodnie z pkt 9.1, muszą spełniać wymogi pkt 9.2.
9.2.2 Minimalne wymogi. Przystosowana jednostka
zakwaterowania, sypialnia lub apartament muszą
znajdować się przy przystosowanej drodze
komunikacji ogólnej spełniającej wymogi pkt 4.3
i muszą być wyposażone w następujące
przystosowane elementy i przestrzenie.
(1) Przystosowane sypialnie muszą posiadać
wolną przestrzeń manewrową o szerokości 36 cali
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(915 mm) po obu stronach łóżka, z tym wyjątkiem, że
w wypadku zapewnienia dwóch łóżek wymaganie to
można spełnić, zapewniając przestrzeń manewrową
o szerokości 36 cali (915 mm) pomiędzy dwoma
łóżkami.
(2) Przystosowana droga komunikacji ogólnej
spełniająca wymogi pkt 4.3 musi łączyć wszystkie
przystosowane przestrzenie i elementy, w tym
telefony, w jednostce zakwaterowania, sypialni lub
apartamencie. Przepis ten nie ma na celu nałożenia
obowiązku zainstalowania windy w jednostkach
o wielu kondygnacjach, o ile przestrzenie, o których
mowa w pkt 9.2.2(6) i (7), znajdują się na
przystosowanych poziomach, a przystosowane
pomieszczenie sypialne jest odpowiednie dla
dwóch osób.
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(3) Drzwi i otwory drzwiowe zaprojektowane
w sposób umożliwiający wejście do wszystkich
sypialni i apartamentów oraz innych jednostek,
o których mowa w niniejszym rozdziale, oraz
poruszanie się po nich, muszą spełniać wymogi
pkt 4.13.
(4) Jeżeli przytwierdzone na stałe lub wbudowane
miejsca do składowania, takie jak szafki, półki, szafy
i szuflady, znajdują się w przystosowanych
przestrzeniach, co najmniej jedna z każdego rodzaju
musi posiadać miejsce do składowania spełniające
wymogi pkt 4.25. Można zapewnić dodatkowe
miejsce do składowania wykraczające poza wymiary
wymagane zgodnie z pkt 4.25.
(5) Wszystkie elementy sterujące
w przystosowanych jednostkach, sypialniach
i apartamentach muszą spełniać wymogi pkt 4.27.
(6) Jeżeli zostały one zapewnione jako część
przystosowanej jednostki zakwaterowania, sypialni
lub apartamentu, następujące przestrzenie muszą
być przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych i muszą znajdować się przy
przystosowanej drodze komunikacji ogólnej:
(a) przestrzeń mieszkalna;
(b) część jadalna;
(c) przynajmniej jedna część sypialna;
(d) patia, tarasy lub balkony;
WYJĄTEK: Wymogi pkt 4.13.8 i 4.3.8 nie mają
zastosowania, jeżeli konieczne jest zastosowanie
wyższego progu drzwi lub zmiany poziomu w celu
ochrony jednostki zakwaterowania przed szkodami,
jakie może wyrządzić wiatr/woda. Jeżeli w wyniku
tego wyjątku patio, taras lub balkon nie będzie
znajdować się na przystosowanym poziomie, należy
zapewnić równoważne udogodnienie (np.
równoważne udogodnienie na hotelowym patio lub
balkonie może polegać na zapewnieniu
podwyższonego tarasu lub pochylni w celu
zapewnienia dostępu).
(e) przynajmniej jedna łazienka z pełnym
węzłem sanitarnym (tj. z miską ustępową, umywalką
oraz wanną lub prysznicem);
(f) jeżeli zapewnione są jedynie toalety (z miską
ustępową i umywalką) – co najmniej jedna taka
toaleta;

(g) wiaty garażowe, garaże lub miejsca
postojowe.
(7) Kuchnie, aneksy kuchenne oraz barki ze
zlewem. Jeżeli kuchnie, aneksy kuchenne, barki ze
zlewem lub podobne udogodnienia są zapewnione
jako wyposażenie dodatkowe sypialni lub
apartamentu, muszą one być przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Wolna przestrzeń
podłogi umożliwiająca podjazd frontowy lub boczny
do szafek, lad, zlewów i urządzeń musi spełniać
wymogi pkt 4.2.4. Blaty i zlewy muszą znajdować się
na wysokości nie większej niż 34 cali (865 mm) nad
podłogą. Co najmniej 50% miejsca na półkach
w szafkach lub lodówkach/zamrażarkach musi
znajdować się w zakresie zasięgu określonego w pkt
4.2.5 lub 4.2.6, a przestrzeń musi być
zaprojektowana w sposób umożliwiający obsługę
drzwi szafek i/lub urządzeń w taki sposób, aby
wszystkie szafki i urządzenia były przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych i użyteczne.
Elementy sterujące i mechanizmy obsługi muszą
spełniać wymogi pkt 4.27.
(8) Sypialnie dla osób niedosłyszących
i niesłyszących wymagane zgodnie z pkt 9.1
i spełniające wymogi pkt 9.3 muszą być zapewnione
w sypialni lub apartamencie przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
9.3 Alarmy wizualne, urządzenia powiadamiające
i telefony.
9.3.1 Uwagi ogólne. W sypialniach, które mają
spełniać wymogi niniejszego rozdziału, należy
przewidzieć pomocnicze alarmy wizualne zgodne
z wymogami pkt 4.28.4. W jednostkach
zakwaterowania, sypialniach i apartamentach należy
zapewnić również wizualne urządzenia
powiadamiające w celu powiadamiania gości
o przychodzących połączeniach telefonicznych oraz
o pukaniu do drzwi lub dzwonku. Urządzenia
powiadamiające nie mogą być podłączone do
urządzeń sygnalizacyjnych stanowiących część
pomocniczych alarmów wizualnych. Telefony
zainstalowane na stałe muszą być wyposażone
w regulatory głośności zgodne z pkt 4.31.5; aby
ułatwić korzystanie z telefonu umożliwiającego
porozumiewanie tekstowe, należy zapewnić
przystosowane gniazdo elektryczne w odległości
4 stóp (1220 mm) od gniazda telefonicznego.
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9.3.2 Równoważne udogodnienia. Na potrzeby
niniejszego punktu równoważne udogodnienia
obejmują instalację gniazd elektrycznych (w tym
gniazd podłączonych do centralnego systemu
alarmowego obiektu) oraz okablowanie telefoniczne
w sypialniach i apartamentach umożliwiające
osobom niedosłyszącym lub niesłyszącym
korzystanie z przenośnych alarmów wizualnych oraz
urządzeń komunikacyjnych zapewnianych przez
zarządcę obiektu.
9.4 Inne sypialnie i apartamenty. Drzwi i otwory
drzwiowe zaprojektowane w sposób umożliwiający
wejście do wszystkich pomieszczeń sypialnych
i innych jednostek, o których mowa w niniejszym
rozdziale, oraz poruszanie się po nich, muszą
spełniać wymogi pkt 4.13.5.
9.5 Krótkotrwałe zakwaterowanie w schroniskach
dla bezdomnych, ośrodkach resocjalizacji,
wspólnych domach przejściowych oraz innych
zakładach opieki społecznej.
9.5.1 Nowe budownictwo. W wypadku nowego
budownictwa wszystkie obszary użytku publicznego
i wspólnego użytkowania muszą być zaprojektowane
i wykonane zgodnie z wymogami Rozdziału 4.
Co najmniej jeden element każdego rodzaju
udogodnień (takich jak pralki, suszarki i podobne
urządzenia do użytku mieszkańców) w każdym
obszarze wspólnego użytku musi być przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych i musi
znajdować się przy przystosowanej drodze
komunikacji ogólnej prowadzącej do każdej
przystosowanej jednostki zakwaterowania lub
miejsca noclegowego.
WYJĄTEK: W wypadku braku windy, na co zezwala
pkt 4.1.3(5), nie wymaga się, aby przystosowane
udogodnienia były dostępne na nieprzystosowanych
piętrach, o ile jeden element każdego rodzaju
udogodnień jest zapewniony w obszarach wspólnego
użytku znajdujących się na przystosowanych
piętrach.
9.5.2 Przebudowa.
(1) Zakłady opieki społecznej, które nie są
schroniskami dla bezdomnych:
(a) Przepisy pkt 9.5.3 i 9.1.5 mają
zastosowanie do sypialni i łóżek.
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(b) Przebudowa innych obszarów musi
spełniać wymogi przepisów dotyczących nowego
budownictwa określonych w pkt 9.5.1.
(2) Schroniska dla bezdomnych. W wypadku
przebudowy następujących elementów mają
zastosowanie następujące wymogi:
(a) Co najmniej jedno publiczne wejście musi
umożliwiać osobie niepełnosprawnej ruchowo
podejście/podjazd, wejście i wyjście, w tym musi
zapewniać szerokość wolnej przestrzeni w drzwiach
wynoszącą co najmniej 32 cale (815 mm).
(b) Miejsce do spania dla osób bezdomnych
przewidziane w przepisach dotyczących zakresu
zastosowania niniejszych wytycznych określonych
w pkt 9.1.2 obejmuje drzwi do takiego miejsca,
w których szerokość wolnej przestrzeni wynosi co
najmniej 32 cale (815 mm), oraz przestrzeń
manewrową wokół łóżek dla osób niepełnosprawnych
ruchowo spełniającą wymogi pkt 9.2.2(1).
(c) Co najmniej jedna toaleta damska i jedna
toaleta męska lub jedna toaleta damsko-męska musi
posiadać drzwi, w których szerokość wolnej
przestrzeni wynosi co najmniej 32 cale (815 mm),
minimalną przestrzeń umożliwiającą wykonanie
obrotu wózkiem inwalidzkim spełniającą wymogi pkt
4.2.3, jedną miskę ustępową spełniającą wymogi pkt
4.16, jedną umywalkę spełniającą wymogi pkt 4.19,
a drzwi muszą być wyposażone w zamek; oraz co
najmniej jedna wanna lub jeden prysznic, o ile je
zapewniono, musi spełniać wymogi odpowiednio
pkt 4.20 lub 4.21.
(d) Co najmniej jeden obszar wspólnego użytku
umożliwiający osobie niepełnosprawnej ruchowo
podejście/podjazd, wejście i wyjście, w tym musi być
zapewniona szerokość wolnej przestrzeni w drzwiach
wynosząca co najmniej 32 cale (815 mm).
(e) Co najmniej jedna droga komunikacji
łącząca elementy (a), (b), (c) i (d), z której może
skorzystać osoba niepełnosprawna ruchowo, w tym
musi być zapewniona szerokość wolnej przestrzeni
wynosząca co najmniej 36 cali (915 mm), przestrzeń
do mijania się spełniająca wymogi pkt 4.3.4,
przestrzeń umożliwiająca wykonanie obrotu wózkiem
inwalidzkim spełniająca wymogi pkt 4.2.3 oraz
zmiana poziomów spełniająca wymogi pkt 4.3.8.
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(f) Schroniska dla bezdomnych mogą zapewnić
zgodność z przepisami lit. (a)–(e) poprzez zapewnienie
powyższych elementów na jednym przystosowanym
piętrze.
9.5.3. Przystosowane miejsca noclegowe
w nowych budynkach lub obiektach.
Przystosowane sypialnie muszą być zapewniane
zgodnie z tabelą w pkt 9.1.2 i muszą one spełniać
wymogi pkt 9.2 – Przystosowane jednostki
zakwaterowania, sypialnie i apartamenty (o ile takie
zapewniono dany rodzaj zakwaterowania).
Dodatkowe sypialnie, które spełniają wymogi pkt 9.3
– Miejsca noclegowe dla osób niedosłyszących lub
niesłyszących, muszą być zapewnione zgodnie
z tabelą w pkt 9.1.3.
W obiektach z pokojami lub przestrzeniami
wieloosobowymi odsetek łóżek wskazany w tabeli
przedstawionej w pkt 9.1.2 musi spełniać wymogi
pkt 9.2.2(1).

10 ŚRODKI TRANSPORTU.
10.1 Uwagi ogólne. Każda stacja, przystanek
autobusowy, autobusowa platforma przystankowa,
terminal, budynek lub inny obiekt transportowy
muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami
rozdziału 4, rozdziałami dotyczącymi zastosowań
specjalnych oraz obowiązującymi przepisami
niniejszego rozdziału.
10.2 Przystanki autobusowe i terminale.
10.2.1 Nowe obiekty.
(1) W przypadku budowy nowych autobusowych
platform przystankowych na przystankach
autobusowych, w zatokach lub innych obszarach, na
których ma zostać zainstalowana winda lub
pochylnia, platformy mają mieć twardą, stabilną
powierzchnię; minimalną długość 96 cali (mierzoną
od krawężnika lub krawędzi jezdni) i minimalną
szerokość 60 cali (mierzoną równolegle do jezdni)
w maksymalnym zakresie dozwolonym przez
ograniczenia prawne lub warunki zabudowy; oraz
mają być połączone z ulicami, chodnikami lub
ścieżkami dla pieszych drogą dostępu zgodną
z pkt. 4.3 i 4.4. Nachylenie zatoki równoległej do
jezdni, w możliwym zakresie, ma być takie samo jak
poziom jezdni. W przypadku odprowadzania wody
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dopuszczalne jest maksymalne nachylenie 1:50 (2%)
prostopadle do jezdni.
(2) Tam, gdzie jest to możliwe, należy
zainstalować lub ustawić nowe wiaty autobusowe
bądź wymienić je, aby umożliwić użytkownikowi
wózka inwalidzkiego lub użytkownikowi sprzętów
ułatwiających poruszanie się wjechanie na drogę
publiczną i dotarcie do miejsca, o minimalnej wolnej
powierzchni 30 cali x 48 cali, w całości w obrębie
obwodu wiaty. Wiaty te powinny być połączone drogą
dostępu ze strefą wejścia na pokład pojazdu
przewidzianą w ust. 1 niniejszego rozdziału części.
(3) W miejscach, gdzie to przewidziano, wszystkie
nowe znaki identyfikacyjne trasy autobusu mają być
zgodne z pkt. 4.30.5. Ponadto, w maksymalnym
możliwym zakresie, wszystkie nowe znaki
identyfikacyjne trasy autobusu mają być zgodne
z pkt. 4.30.2 i 4.30.3. Znaki o maksymalnych
wymiarach dozwolonych na mocy obowiązujących
przepisów lub rozporządzeń lokalnych, stanowych
lub federalnych mają być zgodne z pkt. 4.30.2
i 4.30.3 dla celów niniejszego rozdziału.
WYJĄTEK: Rozkłady jazdy autobusów, rozkłady
jazdy lub mapy umieszczone na przystanku lub
w zatoce nie muszą spełniać wymogów niniejszego
przepisu.
10.2.2 Lokalizacja i przebudowa przystanków
autobusowych.
(1) Lokalizację przystanków autobusowych należy
wybierać w taki sposób, aby miejsca, w których mają
być rozmieszczone windy lub pochylnie były zgodne
z pkt. 10.2.1 (1) i (2) w maksymalnym możliwym
zakresie.
(2) W przypadku montażu nowych znaków
identyfikacyjnych dotyczących trasy autobusu lub
zastępowania starych znaków muszą one spełniać
wymagania określone w pkt. 10.2.1 (3).
10.3 Stałe obiekty i stacje.
10.3.1 Nowe obiekty. Nowe stacje szybkiej kolei,
kolei lekkiej, kolei podmiejskiej, autobusu
międzymiastowego, kolei międzymiastowej, kolei
szybkiej i innych stałych systemów szynowych
(np. zautomatyzowany tranzyt szynowy, tory
jednoszynowe itp.) mają być zgodnie z następującymi
przepisami:
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(1) Elementy takie jak podjazdy, windy lub inne
urządzenia komunikacyjne, automaty z biletami lub
inne miejsca sprzedaży biletów oraz miejsca
pobierania opłat za przejazd mają znajdować się
w miejscu, które skraca do minimum odległość, jaką
użytkownicy wózka inwalidzkiego i inne osoby
niemogące pokonywać schodów będą musiały
przebyć w porównaniu z ogółem społeczeństwa.
Ciąg komunikacyjny, w tym dostępne wejście i droga
dostępu dla osób niepełnosprawnych
w maksymalnym możliwym stopniu ma pokrywać się
z ogólnodostępnym ciągiem komunikacyjnym.
W przypadku, gdy istnieje inny ciąg komunikacyjny,
należy zapewnić oznakowanie zgodne z pkt. 4.30.1,
4.30.2, 4.30.3, 4.30.5 i 4.30.7 (1) w celu wskazania
kierunku, wejścia przystosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych i drogi dostępu.
(2) Zamiast zapewniania zgodności z pkt. 4.1.3
(8), co najmniej jedno wejście na każdą stację ma być
zgodne z pkt. 4.14 Wejścia. Jeżeli różne wejścia na
stację są przeznaczone do różnych stałych dróg
transportowych lub grupy dróg stałych, co najmniej
jedno wejście obsługujące każdą grupę lub drogę ma
być zgodne z pkt. 4.14 Wejścia. Wszystkie dostępne
wejścia w maksymalnym możliwym stopniu mają
pokrywać się z drogą ogólnodostępną.
(3) Bezpośrednie połączenia z obiektami
komercyjnymi, handlowymi lub mieszkalnymi mają
mieć drogę dostępu zgodną z pkt. 4.3 prowadzącą
z punktu połączenia do miejsca wsiadania oraz
wszystkich elementów systemu transportu, z których
korzysta społeczeństwo. Wszelkie elementy
zapewnione w celu usprawnienia przyszłych
bezpośrednich połączeń znajdują się na drodze
dostępu łączącej obszar wejścia na pokład oraz
wszystkie elementy systemu transportu, z których
korzysta społeczeństwo.
(4) W przypadku, gdy umieszczane są znaki przy
wejściach na stację w celu identyfikacji stacji lub
wejścia, bądź jednego i drugiego, co najmniej jeden
znak przy każdym wejściu ma być zgodny
z wymogami pkt. 4.30.4 i 4.30.6. Znaki te należy
umieszczać w maksymalnym możliwym zakresie
w tych samych miejscach przy wejściach w systemie
tranzytowym.
WYJĄTEK: Jeżeli stacja nie posiada określonego
wejścia, ale posiada oznakowanie, oznakowanie
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przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
ma znajdować się w centralnym miejscu.
(5) Stacje, których dotyczy niniejszy rozdział mają
mieć znaki identyfikacyjne zgodne z pkt.
4.30.1,4.30.2, 4.30.3 i 4.30.5. Znaki umieszcza się
w niewielkich odstępach. Mają one być wyraźnie
widoczne z wnętrza pojazdu po obu stronach, jeżeli
nie zasłania ich inny pociąg. Gdy znaki
identyfikacyjne stacji zostały umieszczone w pobliżu
okien pojazdu (tj. po stronie przeciwnej do wejścia do
pojazdu), górna część najwyższej litery lub symbolu
każdego z nich ma znajdować się poniżej górnej
części okna pojazdu, a dolna część najniższej litery
lub symbolu ma znajdować się powyżej poziomej linii
środkowej okna pojazdu.
(6) Listy stacji, tras lub miejsc docelowych
obsługiwanych przez stację znajdujące się przy
strefach wsiadania do pojazdów, na peronach lub
antresolach mają być zgodne z zapisami pkt. 4.30.1,
4.30.2, 4.30.3 i 4.30.5. Na każdym peronie lub
w strefie wsiadania do pojazdu umieszcza się co
najmniej jeden znak identyfikujący konkretną stację
i spełniający wymagania pkt. 4.30.4 i 4.30.6.
Wszystkie znaki, o których mowa w niniejszym
ustępie umieszcza się, w maksymalnym możliwym
zakresie, w tych samych miejscach systemu
tranzytowego.
(7)* Automatyczne systemy sprzedaży, pobierania
i dostosowania opłaty za przejazd (np. poboru opłat
dodatkowych) mają być zgodne z pkt. 4.34.2, 4.34.3,
4.34.4 i 4.34.5. Przy każdym wejściu
przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
urządzenia takie mają być umieszczone na drodze
dostępu. Jeżeli zapewniono samoobsługowe
urządzenia do pobierania opłat za przejazd na
potrzeby ogółu, w każdym punkcie wejścia lub
wyjścia przystosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych należy zapewnić co najmniej
jedno urządzenie przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych na wejście i co najmniej jedno na
wyjście, chyba że jedno urządzenie pełni obie te
funkcje. Urządzenia do pobierania opłat za przejazd
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
mają zapewniać minimalną wolną szerokość
przejścia wynoszącą 32 cale; umożliwiać przejazd
wózka inwalidzkiego; otwory wrzutowe na monety
lub czytniki kart oraz przyciski niezbędne do
przeprowadzenia transakcji, o ile je zapewniono,
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mają być zgodne z pkt. 4.27. Bramki, które należy
popchnąć w celu ich otwarcia przez osoby na
wózkach inwalidzkich lub osoby korzystające
z urządzeń ułatwiających poruszanie się mają mieć
gładką ciągłą powierzchnię na wysokości od 2 cali do
27 cali nad podłogą i mają być zgodne z pkt. 4.13.
W przypadku, gdy ciąg komunikacyjny nie pokrywa
się z ciągiem ogólnodostępnym, systemy pobierania
opłat za przejazd przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych należy umieszczać przy punkcie
wejścia lub wyjścia przystosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych lub w jego pobliżu.
(8) Krawędzie peronu graniczące ze spadkiem
i niechronione osłonami peronu ani barierkami mają
być wyposażone w dotykowe znaki ostrzegawcze.
Takie ostrzeżenia dotykowe mają być zgodne z pkt.
4.29.2 i mają mieć 24 cale szerokości, biegnąc przez
całą długość spadku peronu.
(9) Na stacjach objętych postanowieniami
niniejszego rozdziału wysokość między szynami
a peronem na nowych stacjach musi być
skoordynowana z wysokością podłogi nowych
pojazdów, tak aby różnica pionowa mierzona
w czasie postoju pojazdu mieściła się w zakresie
± 5/8 cala w normalnych warunkach natężenia
ruchu pasażerów. W przypadku systemów kolei
szybkiej, lekkiej, kolejki podmiejskiej, kolei
ekspresowej i kolei międzymiastowych na nowych
stacjach odstęp poziomy mierzony w czasie postoju
pojazdu nie przekracza 3 cali. W przypadku wolno
poruszających się automatycznych systemów
tranzytowych „małej kolei automatycznej” odstęp
poziomy na nowych stacjach nie przekracza 1 cala.
WYJĄTEK 1: W przypadku obecnych pojazdów
obsługujących nowe stacje może występować różnica
w pionie w stosunku do nowego peronu w granicach
±1-1/2 cala.
WYJĄTEK 2: W systemach kolei lekkiej, kolei
podmiejskiej i kolei międzymiastowej, w których
spełnienie wymogów dotyczących odstępu poziomego
lub różnicy pionowej nie jest wykonalne pod
względem operacyjnym lub konstrukcyjnym,
wystarczą podwyższone platformy peronowe,
podnośniki w wagonach lub podnośniki montowane
na peronie, pochylnie lub płyty pomostowe lub
podobne urządzenia ręczne spełniające obowiązujące
wymagania tytułu 36, części 1192, lub tytułu 49,
części 38 Kodeksu Przepisów Federalnych.

(10) Stacje nie mogą być projektowane ani
budowane w sposób, który zmusza osoby
z niepełnosprawnościami do wsiadania lub
wysiadania z pojazdów w miejscu innym niż to,
z którego korzysta ogół społeczeństwa.
(11) Poziomy oświetlenia w obszarach, w których
znajduje się oznakowanie mają być równe
i ograniczać odbijanie się światła od znaków.
Elementy oświetleniowe wzdłuż ciągów
komunikacyjnych mają być takiego rodzaju i w takim
kształcie, aby gwarantować równomierne oświetlenie.
(12) Telefony tekstowe: zgodnie z pkt. 4.31.9
należy zagwarantować poniższe:
(a) Jeżeli w obiekcie tranzytowym zapewniono
wewnętrzny publiczny automat telefoniczny (zgodnie
z definicją Departamentu Transportu), na stacji ma
być dostępny co najmniej jeden wewnętrzny
publiczny telefon tekstowy.
(b) W przypadku, gdy określone wejście na
dworzec kolejowy obsługują co najmniej cztery
publiczne automaty telefoniczne, a co najmniej jeden
znajduje się wewnątrz budynku, należy zapewnić co
najmniej jeden wewnętrzny publiczny telefon
tekstowy do obsługi tego wejścia. Zgodność
z niniejszym rozdziałem oznacza zgodność
z rozdziałem 4.1.3(17)(c).
(13) Jeżeli w celu dotarcia do peronów konieczne
jest przejście przez tory, powierzchnia drogi jest
równa i tworzyć jedną płaszczyznę z górną krawędzią
szyny od strony zewnętrznej oraz przestrzenią między
szynami, z wyjątkiem maksymalnego odstępu
o szerokości 2– 1/2 cala przy wewnętrznej krawędzi
każdej szyny, która umożliwia przejazd obrzeży kół.
Tego rodzaju przejście jest zgodne z wymogami pkt.
4.29.5. Jeżeli zmniejszenie odstępu nie jest
wykonalne, należy zapewnić naziemną lub
podziemną drogę dostępu.
(14) W przypadku zapewnienia systemów
powiadamiania publicznego w celu przekazywania
informacji publicznych w terminalach, na stacjach
lub w innych stałych obiektach należy zapewnić
środki przekazywania tych samych lub
równoważnych informacji osobom niedosłyszącym
lub niesłyszącym.
(15) W przypadku zapewnienia zegarów
powszechnego użytku tarcza zegara nie może być
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zasłonięta, a jej elementy mają być wyraźnie
widoczne. Wskazówki, cyfry lub znaki mają
kontrastować z tłem na zasadzie jasne na ciemnym
lub ciemne na jasnym. W miejscach, w których
zegary są zamontowane nad głowami cyfry lub znaki
mają być zgodne z wymogami określonymi w pkt.
4.30.3. Zegary umieszcza się w tych samych
miejscach w całym obiekcie i systemie,
w maksymalnym możliwym zakresie.
(16) Jeśli rozwiązanie takie przewidziano na
stacjach podziemnych, schody mają mieć minimalną
wolną szerokość 32 cali. Na górze i na dole każdych
schodów ruchomych co najmniej dwa stopnie ciągłe
mają być wypoziomowane poza płytą grzebieniową,
zanim stopnie zaczną się formować. Wszystkie
stopnie schodów ruchomych mają być oznaczone
paskiem w wyraźnie kontrastującym kolorze,
o szerokości 2 cali, umieszczonym równolegle do
każdego zwisu stopnia i na nim. Pasek ma być
wykonany z materiału, który jest co najmniej tak
samo antypoślizgowy, jak pozostała część stopnia.
Krawędź stopnia ma być widoczna zarówno podczas
jazdy w dół, jak i w górę.
(17) W miejscach, w których przewidziano windy
mają one być przeszklone lub wyposażone
w przezroczyste panele, aby nie przesłaniać widoku
osobom znajdującym się wewnątrz i na zewnątrz
kabiny. Windy mają być zgodnie z wymogami
pkt. 4.10.
WYJĄTEK: Kabiny wind posiadające wolną
przestrzeń podłogi, w którą można wpisać okrąg
o średnicy 60 cali można zastąpić kabinami
o minimalnych wymiarach określonych w pkt. 4.10,
rys. 22.
(18) W miejscach, w których zostały przewidziane
kasy biletowe mają one umożliwiać osobom
niepełnosprawnym uzyskanie biletu i zarejestrowanie
bagażu oraz mają być zgodne z pkt. 7.2.
(19) W miejscach, w których przewidziano
systemy odprawy oraz odbioru bagażu mają
znajdować się na drodze dostępu zgodniej
z wymogami pkt. 4.3. oraz mieć bezpośrednio
przylegającą przestrzeń zgodną z wymogami pkt. 4.2.
Jeżeli zapewniono bariery zabezpieczające bez
nadzoru, co najmniej jedna bramka ma spełniać
wymagania określone w pkt. 4.13. Bramki, które
trzeba popchnąć w celu ich otwarcia przez osoby na
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wózkach inwalidzkich lub osoby korzystające
z urządzeń ułatwiających poruszanie się mają mieć
gładką ciągłą powierzchnię znajdującą się na
wysokości od 2 cali do 27 cali nad podłogą.
10.3.2 Istniejące obiekty: najważniejsze stacje.
(1) Na najważniejszych stacjach kolei szybkiej,
lekkiej i podmiejskiej, określonych zgodnie
z kryteriami ustanowionymi przez Departament
Transportu w podczęści C tytułu 49, części 37
Kodeksu Przepisów Federalnych, oraz istniejących
dworcach kolei międzymiastowej należy zapewnić
przynajmniej jedną drogę dostępu prowadzącą
z wejścia przystosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych do obszarów niezbędnych do
korzystania z systemu transportowego.
(2) Droga dostępu wymagana w pkt. 10.3.2 (1) ma
mieć cechy określone w 10.3.1 (1), (4) – (9), (11) –
(15) oraz (17) – (19).
(3) Jeżeli ze względu na techniczną
niewykonalność na istniejących stacjach konieczne
jest, aby droga dostępu prowadziła z drogi publicznej
do części płatnej systemu tranzytowego, na drodze
dostępu należy zapewnić system pobierania opłat za
przejazd przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych zgodny z pkt. 10.3.1(7).
(4) Na najważniejszych stacjach kolei lekkiej, kolei
szybkiej i kolei podmiejskiej peron lub jego część oraz
podłoga pojazdu mają być skoordynowane w taki
sposób, aby różnica w pionie mierzona w trakcie
postoju pojazdu mieściła się w granicach ± 11/2 cala we wszystkich warunkach normalnego
natężenia ruchu pasażerów, a odstęp w poziomie
mierzony w trakcie postoju pojazdu ma nie
przekraczać 3 cali dla co najmniej jednych drzwi
każdego pojazdu lub wagonu, które muszą być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
na mocy tytułu 49, części 37 Kodeksu Przepisów
Federalnych.
WYJĄTEK 1: Istniejące pojazdy zmodernizowane
w celu spełnienia wymogów tytułu 49, części 37.93
Kodeksu Przepisów Federalnych (zasada jednego
wagonu przystosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych w każdym pociągu) mają być
skoordynowane z peronem w taki sposób, aby
w przypadku co najmniej jednych drzwi różnica
w pionie między podłogą pojazdu a peronem
mierzona w trakcie postoju pojazdu przy 50%
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normalnej maksymalnej liczby przewożonych
pasażerów mieściła się w granicach ± 2 cali, a odstęp
w poziomie nie przekraczał 4 cali.
WYJĄTEK 2: Jeżeli spełnienie wymogów dotyczących
odstępu w poziomie lub różnicy w pionie nie jest
możliwe ze względów konstrukcyjnych lub
eksploatacyjnych, wystarczą podwyższone platformy
peronowe, podnośniki w wagonach lub podnośniki
montowane na peronie, pochylnie, płyty pomostowe
lub podobne ręczne urządzenia spełniające
obowiązujące wymagania tytułu 36, części 1192 lub
tytułu 49, części 38 Kodeksu Przepisów Federalnych.
(5) Droga dostępu nowych bezpośrednich
połączeń z obiektami komercyjnymi, handlowymi lub
mieszkalnymi w możliwie jak największym zakresie
ma być zgodna z pkt. 4.3 z punktu połączenia do
obszaru wchodzenia do pojazdu oraz wszystkich
elementów systemu transportowego, z których
korzystają użytkownicy. Wszelkie elementy
zapewnione w celu usprawnienia przyszłych
bezpośrednich połączeń znajdują się na drodze
dostępu łączącej obszary wchodzenia do pojazdu
oraz wszystkie elementy systemu transportu,
z których korzystają użytkownicy.
10.3.3 Istniejące obiekty: przebudowa.
(1) W celu spełnienia wymogów pkt. 4.1.6 (2)
(Przebudowy w obszarze pełniącym funkcję
podstawową), obszar podstawowej funkcji jest
zdefiniowany w odpowiednich przepisach tytułu 49,
części 37.43 (c) Kodeksu Przepisów Federalnych
(Przepisy ADA Departamentu Transportu) lub tytułu
28, części 36.403 Kodeksu Przepisów Federalnych
(Przepisy ADA Departamentu Sprawiedliwości).
10.4 Lotniska.
10.4.1 Nowe obiekty.
(1) Elementy takie jak pochylnie, windy lub inne
pionowe urządzenia komunikacyjne, kasy biletowe,
punkty kontroli bezpieczeństwa oraz poczekalnie
mają znajdować się w miejscach ograniczających do
minimum odległość, którą użytkownicy wózka
inwalidzkiego i inne osoby niebędące w stanie
pokonać stopni będą musiały pokonać w porównaniu
do ogółu użytkowników.
(2) Ciąg komunikacyjny, w tym wejście i droga
dostępu przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych, w maksymalnym możliwym

stopniu ma pokrywać się z ogólnodostępnym ciągiem
komunikacyjnym. W przypadku, gdy istnieje inny
ciąg komunikacyjny należy zapewnić bezpośrednie
oznakowanie zgodne z pkt. 4.30.1, 4.30.2, 4.30.3
i 4.30.5 w celu wskazania położenia wejścia
przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych
i drogi dostępu.
(3) Kasy biletowe umożliwiają osobom
niepełnosprawnym uzyskanie biletu i zarejestrowanie
bagażu oraz mają być zgodne z pkt. 7.2.
(4) W przypadku udostępnienia publicznych
automatów telefonicznych, z których co najmniej
jeden znajduje się wewnątrz budynku, należy
zapewnić publiczny telefon tekstowy zgodnie z pkt.
4.31.9. Ponadto, jeżeli w jednej z poniższych
lokalizacji znajdują się cztery lub więcej publicznych
automatów telefonicznych, ma być również
zapewniony w niej przynajmniej jeden publiczny
telefon tekstowy:
(a) w głównym terminalu poza strefami
bezpieczeństwa;
(b) w hali w strefach bezpieczeństwa; lub
(c) w miejscu odbioru bagażu w terminalu.
Zgodność z niniejszą częścią oznacza zgodność
z Częścią 4.1.3(17)(c).
(5) Systemy odprawy oraz odbioru bagażu
znajdują się na drodze dostępu zgodniej z wymogami
pkt 4.3. oraz posiadają bezpośrednio przylegającą
przestrzeń zgodną z wymogami pkt 4.2. Jeżeli
zapewniono bariery zabezpieczające bez nadzoru, co
najmniej jedna bramka spełnia wymagania określone
w pkt 4.13. Bramki, które należy popchnąć w celu
ich otwarcia przez osoby na wózkach inwalidzkich
lub osoby korzystające z urządzeń ułatwiających
poruszanie się mają mieć gładką ciągłą powierzchnię
na wysokości od 2 cali do 27 cali nad podłogą.
(6) Systemy informacyjne w terminalach nadające
informacje do ogółu użytkowników za pośrednictwem
systemu powiadamiania publicznego mają zapewniać
środki przekazywania takich samych lub
równoważnych informacji osobom niedosłyszącym
lub niesłyszącym. Metody takie mogą obejmować
m.in. wizualne systemy przywoławcze
wykorzystujące monitory wideo i technologię
komputerową. W przypadku osób z niektórymi
rodzajami ubytków słuchu metody takie mogą
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obejmować m.in. systemy wspomagające słyszenie
zgodne z pkt. 4.33.7.
(7) W przypadku zapewnienia zegarów
powszechnego użytku tarcza zegara ma być
niezasłonięta, a jej elementy wyraźnie widoczne.
Wskazówki, cyfry lub znaki mają kontrastować
z tłem na zasadzie jasne na ciemnym lub ciemne na
jasnym. W przypadku zamontowania zegarów nad
głowami pasażerów, cyfry lub znaki mają spełniać
wymogi określone w pkt. 4.30.3. Zegary należy
umieścić w tych samych miejscach w całym obiekcie
w najszerszym możliwym do wykonania zakresie.
(8)* Systemy bezpieczeństwa. W obiektach
użyteczności publicznej, które są portami lotniczymi
zapewniona będzie co najmniej jedną droga dostępu
zgodna z pkt. 4.3 przez stałe bariery zabezpieczające
przy każdej pojedynczej barierze lub grupie barier
zabezpieczających. Grupę stanowią dwie lub więcej
bariery zabezpieczające przylegające do siebie
bezpośrednio w jednym miejscu. W przypadku, gdy
bariery bezpieczeństwa odgradzają urządzenia, takie
jak wykrywacze metali, fluoroskopy itp., których nie
można udostępnić, droga dostępu ma być
zapewniona w sąsiedztwie takich urządzeń kontroli
bezpieczeństwa w celu utworzenia równoważnego
ciągu komunikacyjnego. Ciąg komunikacyjny
umożliwia osobom niepełnosprawnym
przechodzącym przez bariery zabezpieczające
utrzymywanie kontaktu wzrokowego z ich
przedmiotami osobistymi w takim samym zakresie,
jak w przypadku pozostałych podróżnych.
WYJĄTEK: Drzwi i przejścia obsługiwane
wyłącznie przez personel ochrony są zwolnione
z wymogów pkt. 4.13.9, 4.13.11, i 4.13.12.
10.5 Przystań łodziowa i promowa. [Zastrzeżony]

11. INSTYTUCJE SĄDOWE,
USTAWODAWCZE
I REGULACYJNE.
11.1 Uwagi ogólne. Oprócz wymogów określonych
w pkt. 4 i 11.1, instytucje sądowe mają być zgodne
z pkt. 11.2, a instytucje ustawodawcze i regulacyjne
zgodne z pkt. 11.3.
11.1.1 Wejścia. W niektórych przypadkach, oprócz
wejść wymaganych zgodnie z pkt. 4.1.3 (8)
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wymagane jest co najmniej jedno wejście zastrzeżone
i jedne zabezpieczone wejście do obiektu. Zastrzeżone
wejścia to wejścia o kontrolowanym dostępie,
z których korzystają wyłącznie sędziowie, urzędnicy
publiczni, personel obiektu lub inne osoby
upoważnione. Zabezpieczone wejścia to wejścia do
pomieszczeń sądowych, z których korzystają
wyłącznie osoby zatrzymane i funkcjonariusze
aresztu.
WYJĄTEK: Przy zabezpieczonych wejściach drzwi
i przejścia obsługiwane wyłącznie przez personel
ochrony są zwolnione z wymogów pkt. 4.13.9,
4.13.10, 4.13.11 i 4.13.12.
11.1.2 Systemy bezpieczeństwa. Droga dostępu
zgodna z pkt. 4.3 prowadzi przez stałe bariery
zabezpieczające przy wymaganych wejściach
przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych. W przypadku, gdy bariery
bezpieczeństwa odgradzają urządzenia, takie jak
wykrywacze metali, fluoroskopy lub inne podobne
urządzenia, których nie można udostępnić, drogę
dostępu należy zapewnić w sąsiedztwie takich
urządzeń kontroli bezpieczeństwa w celu utworzenia
równoważnego ciągu komunikacyjnego.
11.1.3* Dwukierunkowe systemy komunikacji.
W przypadku, gdy został zapewniony dwukierunkowy
system komunikacji w celu uzyskania wstępu do
obiektu lub do zastrzeżonych stref w obiekcie,
system ten ma zapewniać sygnały wizualne
i dźwiękowe, a także musi być zgodny z wymogami
pkt. 4.27.
11.2 Instytucje sądowe.
11.2.1 Sale sądowe.
1) W miejscach, w których zostały przewidziane,
poniższe elementy i przestrzenie mają znajdować się
na drodze dostępu zgodnej z pkt. 4.3. Obszary na
podwyższeniu lub obniżone, do których prowadzą
pochylnie lub platformy dźwigowe z rampami
wejściowymi mają zapewniać wolną przestrzeń
potrzebną do obrotu wózka inwalidzkiego zgodną
z pkt. 4.2.3.
WYJĄTEK: Dostęp (w pionie) do ław sędziowskich lub
stanowisk sądowych na podwyższeniu nie musi być
zainstalowany pod warunkiem, że wymagane
miejsca, przestrzeń do manewrowania oraz, w razie
potrzeby, urządzenia elektryczne zostaną
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zainstalowane na początkowym etapie budowy, aby
umożliwić przyszłą instalację środków dostępu
pionowego zgodnych z pkt. 4.8, 4.10 lub 4.11 bez
konieczności gruntownego przearanżowania
przestrzeni.
(a) Strefy dla publiczności, prasy oraz strefy ze
stałymi miejscami siedzącymi. W przypadku, gdy
przewidziano strefy dla publiczności, prasy lub inne
miejsca ze stałymi miejscami siedzącymi, każdy
rodzaj strefy miejsc siedzących ma być zgodny z pkt.
4.1.3 (19) (a).
(b) Ława przysięgłych i miejsce dla świadka.
Każda ława przysięgłych i stanowisko dla świadka
będą posiadać wolną przestrzeń zgodnie z pkt 4.2.4
w obrębie wyznaczonego obszaru.
WYJĄTEK: W przypadku przebudowy dostępne
miejsca dla wózków inwalidzkich nie muszą
znajdować się w wyznaczonym obszarze ław
przysięgłych lub pulpitu świadka na podwyższeniu,
ale mogą znajdować się poza tymi miejscami, jeżeli
dostęp do podjazdu lub windy stanowi zagrożenie,
ograniczając lub wystając na drogę ewakuacyjną
wymaganą przez właściwy organ administracyjny.
(c) Ławy sędziowskie lub stanowiska sądowe.
Ławy sędziowskie, stanowiska urzędników,
stanowiska komorników, stanowiska zastępców
urzędników sądowych, stanowiska protokolantów
oraz stanowiska stron i adwokatów mają spełniać
wymogi pkt. 4.32.
(2)* W każdej sali sądowej należy zapewnić
systemy wspomagające słyszenie zgodnie z pkt. 4.33,
które są zamontowane na stałe. Minimalna liczba
odbiorników powinna wynosić cztery procent
planowanej liczby użytkowników, zgodnie
z obowiązującymi przepisami krajowymi lub
lokalnymi, ale nie mniej niż dwa odbiorniki.
W widocznym miejscu należy umieścić znak
informacyjny wskazujący dostępność systemu
wspomagającego słyszenie zgodnie z pkt. 4.30.1,
4.30.2, 4.30.3, 4.30.5 i 4.30.7 (4).
11.2.2 Miejsce zgromadzenia ławy przysięgłych
i miejsce obrad ławy przysięgłych. Jeżeli
przewidziano miejsca zgromadzenia ławy
przysięgłych i miejsce obrad ławy przysięgłych,
następujące elementy lub przestrzenie mają
znajdować się na drodze dostępu zgodnej z pkt. 4.3
i z następującym postanowieniami:

(1) Miejsca poczęstunku. Miejsca poczęstunku,
aneksy kuchenne oraz stałe lub wbudowane automaty
do przekąsek mają być zgodne z przepisami
technicznymi określonymi w pkt. 9.2.2 (7).
(2) Fontanny wody pitnej. Jeżeli przewidziano
takie rozwiązanie w pomieszczeniach objętych
wymogami pkt. 11.2.2, w każdym pomieszczeniu ma
znajdować się fontanna wody pitnej zgodna z pkt.
4.15.
11.2.3 Pomieszczenia w sądzie dla osób
zatrzymanych.
(1) Cele w areszcie – minimalna liczba. Obiekty
dla zatrzymanych, o ile zostały przewidziane, w tym
centralne pomieszczenia dla zatrzymanych oraz cele
na sali sądowej mają być zgodne z następującymi
wytycznymi:
(a) Centralne pomieszczenia dla zatrzymanych:
Jeżeli dla dorosłych mężczyzn, młodocianych
mężczyzn, dorosłych kobiet lub młodocianych kobiet
zapewnione są oddzielne centralne pomieszczenia dla
zatrzymanych, jedna z każdego rodzaju spełnia
wymogi określone w pkt. 11.2.3 (2). Jeżeli
zapewniono centralne pomieszczenia dla
zatrzymanych, które nie są rozdzielone ze względu na
wiek lub płeć, należy zapewnić co najmniej jedną celę
zgodną z pkt. 11.2.3(2).
(b) Cele na sali sądowej. Jeżeli dla dorosłych
mężczyzn, młodocianych mężczyzn, dorosłych kobiet
lub młodocianych kobiet zapewnione są oddzielne cele
na sali sądowej, jedna z cel każdego rodzaju ma
spełniać wymogi określone w pkt. 11.2.3 (2). Jeżeli na
sali sądowej znajdują się cele, które nie są rozdzielone
ze względu na wiek lub płeć, należy zapewnić co
najmniej jedną celę zgodną z pkt. 11.2.3(2). Cele mogą
służyć więcej niż jednej sali sądowej.
(2) Wymagania dotyczące cel przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Cele przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na
drodze dostępu zgodnej z pkt. 4.3. W miejscach,
w których zostały one zapewnione, poniższe elementy
lub przestrzenie służące celom przystosowanym do
potrzeb osób niepełnosprawnych mają być dostępne
i znajdować się na drodze dostępu:
(a) Drzwi i przejścia. Wszystkie drzwi i przejścia
prowadzące do przestrzeni przystosowanych do
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potrzeb osób niepełnosprawnych i znajdujące się na
drodze dostępu mają być zgodne z pkt. 4.13.
WYJĄTEK: Drzwi i przejścia obsługiwane wyłącznie
przez personel ochrony są zwolnione z wymogów
pkt. 4.13.9, 4.13.10, 4.13.11 i 4.13.12.
(b)* Toalety i łazienki. Toalety mają spełniać
wymagania pkt. 4.22, a łazienki – pkt. 4.23.
Przesłony nie mogą naruszać wolnej powierzchni
podłogi wymaganej dla armatury i drogi dostępu.
(c)* Łóżka. Przy łóżkach należy pozostawić
przestrzeń do manewrowania o minimalnej
szerokości 36 cali (915 mm) wzdłuż jednego boku.
Jeżeli w celi znajduje się więcej niż jedno łóżko,
przestrzeń do manewrowania zapewniona przy
sąsiednich łóżkach może na siebie zachodzić.
(d) Fontanny i dystrybutory wody pitnej.
Fontanny wody pitnej mają być przystosowane do
potrzeb osób korzystających z wózków inwalidzkich
zgodnie z pkt. 4.15 oraz osób, które mają trudności
z pochylaniem się. Można tego dokonać poprzez
zapewnienie podwójnej fontanny, w której jedna
fontanna jest przystosowana zarówno do potrzeb
osób korzystających z wózków inwalidzkich, a druga
umieszczona na standardowej wysokości jest
dogodna dla osób mających trudności z pochylaniem
się; zapewniając fontannę przystosowaną do potrzeb
osób niepełnosprawnych zgodnie z pkt. 4.15
i dystrybutor; lub w inny sposób, który zapewni
wymaganą dostępność dla każdej grupy.
(e) Stałe lub wbudowane siedzenia i stoły.
Stałe lub wbudowane siedzenia, stoły lub lady mają
być zgodne z wymogami określonymi w pkt. 4.32.
(f) Stałe ławki. Stałe ławki mają być
zamontowane na wysokości od 17 do 19 cali (430
mm do 485 mm) nad posadzką i zapewniać oparcie
(np. poprzez przymocowanie do ściany).
Wytrzymałość konstrukcyjna mocowań ławki ma być
zgodna z pkt. 4.26.3.
(3)* Strefy odwiedzin. Następujące elementy, o ile
są przewidziane, mają być umieszczone na drodze
dostępu zgodnej z pkt. 4.3 i mają być zgodne
z poniższymi przepisami:
(a) Kabiny i blaty. Pięć procent stałych kabin,
ale nie mniej niż jedna, ma być zgodnych z pkt. 4.32
zarówno po stronie osoby odwiedzającej, jak i osoby
zatrzymanej. Jeżeli przewidziano blaty, część
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o minimalnej długości 36 cali (915 mm) ma być
zgodna z pkt. 4.32 zarówno po stronie osoby
odwiedzającej, jak i osoby zatrzymanej.
(b) Przegrody. Solidne przegrody lub
bezpieczne przeszklenie oddzielające osoby
odwiedzające od zatrzymanych mają być zgodne
z pkt. 7.2 (3).
11.3 Instytucje ustawodawcze i regulacyjne.
Miejsca zgromadzeń przeznaczone do użytku
publicznego, w tym publiczne sale spotkań, sale
przesłuchań i izby mają być zgodne z pkt. 11.3.
11.3.1 W miejscach, w których zostało to
przewidziane, poniższe elementy i przestrzenie mają
znajdować się na drodze dostępu zgodnej z pkt. 4.3.
Obszary na podwyższeniu lub obniżone, do których
prowadzą pochylnie lub platformy dźwigowe
z rampami wejściowymi mają zapewniać wolną
przestrzeń potrzebną do obrotu wózka inwalidzkiego
zgodną z pkt. 4.2.3.
(1) Podesty dla przemawiających. W miejscach,
w których znajdują się podesty dla przemawiających,
co najmniej jeden z każdego rodzaju ma być
przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
(2) Strefy dla publiczności, dla prasy oraz strefy ze
stałymi miejscami siedzącymi. Jeżeli zapewniono
strefy dla publiczności, dla prasy oraz inne ze
stałymi siedzeniami, każdy rodzaj strefy miejsc
siedzących ma być zgodny z pkt. 4.1.3 (19) (a).
11.3.2* Każde miejsce zgromadzeń z zainstalowanym
na stałe systemem nagłośnienia ma posiadać
zainstalowany na stałe system wspomagający
słyszenie. Minimalna liczba odbiorników powinna
wynosić cztery procent planowanej liczby
użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami
krajowymi lub lokalnymi, ale nie mniej niż dwa
odbiorniki. W widocznym miejscu należy umieścić
znak informacyjny wskazujący na dostępność
systemu wspomagającego słyszenie zgodnego
z pkt. 4.30.1, 4.30.2, 4.30.3, 4.30.5 i 4.30.7 (4).

12. ARESZT I ZAKŁADY KARNE.
12.1* Uwagi ogólne. Niniejsza część dotyczy więzień,
aresztów na komisariatach policji, więzień, schronisk
dla nieletnich, zakładów poprawczych i innych miejsc

12.4 Cele i pokoje przejściowe w areszcie oraz cele i pomieszczenia mieszkalne: Minimalna liczba.

instytucjonalnych, w których wolność przebywających
tam osób podlega pewnym ograniczeniom lub jest
ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Z wyjątkiem
przypadków określonych w niniejszej części areszty
i zakłady karne mają spełniać obowiązujące
wymagania rozdziału 4. Wszystkie obszary
powszechnego użytkowania służące celom lub
pokojom przystosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz wszystkie obszary użytku
publicznego mają być zaprojektowane i zbudowane
zgodnie z wymaganiami rozdziału 4.
WYJĄTKI: Wymagania dotyczące stref pomocy
ratunkowej wskazane w pkt. 4.1.3 (9), 4.3.10 i 4.3.11
nie mają zastosowania. Nie wymaga się zgodności
z wymaganiami dotyczącymi wind w pkt. 4.1.3 (5)
i schodów w pkt. 4.1.3 (4) w wielopiętrowych
obiektach mieszkalnych, w których cele lub
pomieszczenia przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych, obsługujące je wszelkie obszary
wspólne oraz wszystkie obszary użytku publicznego
mają znajdować się na drodze dostępu. Zgodności
z pkt. 4.1.3 (16) nie wymaga się w obszarach innych
niż obszary użytku publicznego.
12.2 Wejścia i systemy bezpieczeństwa.
12.2.1* Wejścia. Wejścia ogólnodostępne, w tym
wejścia zabezpieczone, mają być przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie
z pkt. 4.1.3 (8).
WYJĄTEK: Zgodność z pkt. 4.13.9, 4.13.10, 4.13.11
i 4.13.12 nie jest wymagana przy wejściach,
drzwiach lub bramkach obsługiwanych wyłącznie
przez personel ochrony lub gdy wymagania
bezpieczeństwa zabraniają pełnej zgodności z tymi
przepisami.
12.2.2 Systemy bezpieczeństwa. Jeżeli zapewniono
systemy bezpieczeństwa przy wejściach publicznych
lub innych, które muszą być przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych na mocy
pkt. 12.2.1 lub 12.2.2, należy zapewnić drogę
dostępu zgodną z pkt. 4.3 prowadzącą przez stałe
bariery zabezpieczające. W przypadku, gdy bariery
bezpieczeństwa odgradzają urządzenia, takie jak
wykrywacze metali, fluoroskopy lub inne podobne
urządzenia, których nie można udostępnić, droga
dostępu zostanie zapewniona w sąsiedztwie takich
urządzeń kontroli bezpieczeństwa w celu utworzenia
równoważnego ciągu komunikacyjnego.

12.3* Strefy odwiedzin. W miejscach odwiedzin bez
możliwości kontaktu, w których więźniowie lub osoby
zatrzymane są oddzielone od odwiedzających,
następujące elementy, o ile są przewidziane, mają
być przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych i mają znajdować się na drodze
dostępu zgodnej z 4.3:
(1) Kabiny i blaty. Pięć procent stałych kabin, ale nie
mniej niż jedna, ma być zgodnych z 4.32 zarówno po
stronie osoby odwiedzającej, jak i po stronie
zatrzymanego lub więźnia. Jeżeli przewidziano blaty,
część o minimalnej długości 36 cali (915 mm) ma być
zgodna z pkt. 4.32 zarówno po stronie osoby
odwiedzającej, jak i po stronie zatrzymanego lub
więźnia.
WYJĄTEK: W miejscach odwiedzin
uniemożliwiających kontakt, które nie służą celom
lub pokojom przystosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych, wymogi pkt. 12.3(1) nie mają
zastosowania do strony kabin lub blatów, po której
przebywają więźniowie lub zatrzymani.
(2) Przegrody. Solidne przegrody lub bezpieczne
przeszklenie oddzielające osoby odwiedzające od
więźniów lub zatrzymanych mają być zgodne
z pkt. 7.2 (3).
12.4 Cele i pokoje przejściowe w areszcie oraz
cele i pomieszczenia mieszkalne: Minimalna
liczba.
12.4.1* Cele i pokoje przejściowe w areszcie oraz
ogólne cele i pomieszczenia mieszkalne. Co
najmniej dwa procent całkowitej liczby cel lub
pomieszczeń mieszkalnych lub cel lub pokojów
przejściowych w areszcie przewidzianych w obiekcie,
ale nie mniej niż jedna/jeden, ma spełniać
wymagania pkt. 12.5.
12.4.2* Specjalne cele i pokoje przejściowe
w areszcie oraz cele i pomieszczenia mieszkalne.
Oprócz wymogów określonych w pkt. 12.4.1,
w przypadku, gdy przewidziano specjalne cele
i pokoje przejściowe w areszcie oraz cele
i pomieszczenia mieszkalne, przynajmniej jedna cela
służąca każdemu z wyżej określonych celów ma
spełniać wymagania pkt. 12.5. Dostępna specjalna
cela i pokój przejściowy w areszcie lub cela
i pomieszczenie mieszkalne mogą służyć więcej niż
jednemu celowi. Cele lub pokoje przejściowe
podlegające rzeczowemu wymogowi obejmują m.in. te
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wykorzystywane do celów zapoznawczych, opieki
zapobiegawczej, zatrzymania lub oddzielenia
administracyjnego lub dyscyplinarnego, detoksykacji
i izolacji medycznej.
WYJĄTEK: Cele lub pokoje specjalnie
zaprojektowane bez wystających elementów
i wykorzystywane wyłącznie w celu zapobiegania
próbom samobójczym są zwolnione z wymogu
dotyczącego uchwytów w toaletach określonego
w pkt. 4.16.4.
12.4.3* Dostępne cele lub pokoje przejściowe dla
osób z ubytkiem słuchu. Oprócz wymogów
określonych w pkt. 12.4.1, dwa procent ogólnych cel
lub pokojów przejściowych w areszcie bądź cel lub
pomieszczeń mieszkalnych wyposażonych
w dźwiękowe systemy ostrzegawcze lub telefony
zainstalowane na stałe w celi lub pokoju, ale nie
mniej niż jedna, mają spełniać obowiązujące
wymagania określone w pkt. 12.6.
12.4.4 Placówki opieki medycznej. Placówki opieki
medycznej oferujące fizykoterapię lub opiekę
medyczną mają spełniać obowiązujące wymagania
określone w pkt. 6.1, 6.3 i 6.4, jeżeli pacjenci mogą
wymagać pomocy w nagłych wypadkach, a okres
pobytu w nich może przekroczyć 24 godziny. Oprócz
wszelkich izolatek, które mają być dostępne zgodnie
z pkt. 12.4.2, należy zapewnić pokoje sypialne lub
pomieszczenia, które są przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych zgodnie z pkt. 6.1 i 6.3.
12.4.5 Przebudowa pomieszczeń lub pokojów.
(Zastrzeżony)
12.5 Wymagania dotyczące pomieszczeń lub
pokojów przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
12.5.1 Uwagi ogólne. Pomieszczenia lub pokoje,
które muszą być przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych zgodnie z pkt. 12.4 muszą być
zgodne z pkt. 12.5.
12.5.2* Wymogi minimalne. Pomieszczenia lub
pokoje mają znajdować się na drodze dostępu
zgodnej z pkt. 4.3. Następujące elementy lub
przestrzenie, o ile zostały przewidziane, mają być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
i połączone drogą dostępu, aby służyć celom lub
pokojom przejściowym w areszcie lub celom lub
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pomieszczeniom mieszkalnym przystosowanym do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
(1) Drzwi i przejścia. Wszystkie drzwi i przejścia
znajdujące się na drodze dostępu mają być zgodne
z pkt. 4.13.
WYJĄTEK: Zgodność z pkt. 4.13.9, 4.13.10, 4.13.11
i 4.13.12 nie jest wymagana przy wejściach,
drzwiach lub bramkach obsługiwanych wyłącznie
przez pracowników ochrony lub gdy wymagania
bezpieczeństwa zabraniają pełnej zgodności z tymi
przepisami.
(2)* Toalety i łazienki. Co najmniej jedna toaleta
ma spełniać wymogi pkt. 4.22 i co najmniej jedna
łazienka ma spełniać wymogi pkt. 4.23. Przesłony nie
mogą naruszać wolnej powierzchni podłogi
wymaganej dla armatury i drogi dostępu.
(3)* Łóżka. Przy łóżkach ma znajdować się
przestrzeń manewrowa o minimalnej szerokości 36
cali (915 mm) wzdłuż jednego boku. Jeżeli w pokoju
przejściowym lub w celi znajduje się więcej niż jedno
łóżko, przestrzeń manewrowa zapewniona przy
sąsiednich łóżkach może zachodzić na siebie.
(4) Fontanny i dystrybutory wody pitnej.
Co najmniej jedna fontanna wody pitnej spełnia
wymogi pkt. 4.15.
(5) Stałe lub wbudowane siedzenia i blaty. Stałe
lub wbudowane siedzenia i blaty mają być zgodne
z wymogami określonymi w pkt. 4.32.
(6) Stałe ławki. Co najmniej jedna stała ławka ma
być zamontowana na wysokości 17 – 19 cali
(430 mm – 485 mm) nad posadzką i zapewniać
oparcie (np. być zamocowana do ściany).
Wytrzymałość konstrukcyjna mocowań ławki ma być
zgodna z pkt. 4.26.3.
(7) Składowanie. Stałe lub wbudowane miejsca
składowania, takie jak szafki, półki, szafy i szuflady
mają mieć przestrzeń do składowania zgodną
z wymogami pkt. 4.25.
(8) Przyciski. Wszystkie przyciski przeznaczone do
obsługi przez więźniów mają być zgodne z pkt. 4.27.
(9) Miejsca noclegowe dla osób z upośledzeniem
słuchu wymagane w pkt. 12.4.3 i spełniające wymogi
określone w pkt. 12.6 mają być zapewnione w celach
lub pokojach przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

15.1* Kolejki.

12.6 Alarmy wizualne i telefony. W przypadku
zastosowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych
służących osobom przebywającym w celach lub
pokojach przejściowych w areszcie lub w celach lub
pomieszczeniach mieszkalnych należy zapewnić
alarmy wizualne zgodne z pkt. 4.28.4. W przypadku,
gdy w celach lub pokojach przejściowych w areszcie
lub w celach lub pomieszczeniach mieszkalnych
znajdują się telefony zainstalowane na stałe, mają
one być wyposażone w regulator głośności zgodny
z pkt. 4.31.5.
WYJĄTEK: Alarmy wizualne nie są wymagane
w przypadku, gdy więźniom lub zatrzymanym nie
zezwala się na posiadanie niezależnej drogi
ewakuacyjnej.

13. BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE.
(Zastrzeżony)
14. DROGI PUBLICZNE.
(Zastrzeżony)
15 OBIEKTY REKREACYJNE.
Nowo zaprojektowane lub nowo wybudowane
i przebudowane obiekty rekreacyjne mają spełniać
obowiązujące wymogi rozdziału 4 i rozdziałów
dotyczących zastosowań specjalnych, z wyjątkiem
zmian lub innych postanowień zawartych
w niniejszym rozdziale.
15.1* Kolejki.
15.1.1 Uwagi ogólne. Nowo zaprojektowane lub
nowo wybudowane i przebudowane kolejki mają być
zgodne z pkt. 15.1.
WYJĄTEK 1*: Kolejki mobilne lub przenośne nie
muszą być zgodne z pkt. 15.1.

wsiadać i wysiadać, mają być zgodne tylko z pkt.
15.1.4 i 15.1.5.
WYJĄTEK 4: Kolejki nieposiadające siedzeń muszą
być zgodne jedynie z pkt. 15.1.4 i 15.1.5.
15.1.2* Przebudowa kolejki. Modyfikacja
istniejącej kolejki jest przebudową z zastrzeżeniem
pkt. 15.1, jeżeli zastosowanie ma co najmniej jeden
z poniższych warunków:
(1) Charakterystyka konstrukcyjna lub operacyjna
kolejki została zmieniona do tego stopnia, że jej
osiągi różnią się od tych określonych przez
producenta lub od pierwotnych kryteriów
projektowych; lub
(2) Strefa wsiadania i wysiadania przy kolejce ma być
nowo zaprojektowana i zbudowana.
15.1.3 Wymagana liczba. Każda kolejka zapewnia
co najmniej jedno miejsce dla wózków inwalidzkich
zgodne z pkt. 15.1.7 lub co najmniej jedno siedzenie
przeznaczone do przenoszenia zgodne z pkt 15.1.8
lub co najmniej jedno urządzenie do przenoszenia
zgodne z pkt. 15.1.9.
15.1.4* Droga dostępu. Kolejki w miejscu wsiadania
i wysiadania, które mają być zgodnie z wymogami
pkt. 15.1, mają być obsługiwane przez drogę dostępu
zgodną z pkt. 4.3. Drogę dostępu o nachyleniu
przekraczającym 1:20, która obsługuje kolejkę,
uznaje się za pochylnię i ma być ona zgodna
z wymogami pkt. 4.8.
WYJĄTEK 1: Maksymalne nachylenie określone
w pkt. 4.8.2 nie ma zastosowania w strefach
wsiadania i wysiadania lub przy kolejce, jeżeli
zgodność jest konstrukcyjnie lub operacyjnie
niewykonalna, pod warunkiem, że nachylenie
pochylni nie przekracza 1:8.
WYJĄTEK 2: Poręcze w strefach wsiadania
i wysiadania ani w kolejce nie są wymagane, jeżeli
zgodność jest strukturalnie lub operacyjnie
niewykonalna.

WYJĄTEK 2*: Kolejki sterowane lub obsługiwane
przez użytkownika muszą spełniać tylko wymogi
określone w pkt. 15.1.4 i 15.1.5.

WYJĄTEK 3: Dopuszczalne jest, by windy i platformy
dźwigowe zgodne z wymogami pkt. 4.11, których
użytkowanie/zastosowanie jest ograniczone,
stanowiły część drogi dostępu obsługującej strefę
wsiadania i wysiadania.

WYJĄTEK 3*: Kolejki przeznaczone głównie dla
dzieci, przy których osoba dorosła pomaga im

15.1.5 Strefy wsiadania i wysiadania. W strefach
wsiadania i wysiadania obsługujących kolejki, które
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mają być zgodne z pkt. 15.1 należy zapewnić
przestrzeń manewrową zgodną z wymogami pkt.
4.2.3. Nachylenie przestrzeni manewrowej nie
przekracza 1:48.
15.1.6 Oznakowanie. Przy początku kolejki lub linii
dla oczekujących należy umieścić oznakowanie
każdej kolejki w celu określenia rodzaju
zapewnianego dostępu. Jeżeli strefa wysiadania
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
służy również jako strefa wsiadania przystosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy początku
kolejki lub linii dla oczekujących należy umieścić
oznakowanie wskazujące lokalizację strefy wsiadania
i wysiadania przystosowanej do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
15.1.7 Kolejki z miejscami dla wózków
inwalidzkich. Atrakcje w wesołym miasteczku
z miejscami dla wózków inwalidzkich mają być
zgodnie z pkt. 15.1.7.
15.1.7.1 Powierzchnia podłogi lub terenu.
Powierzchnia podłogi lub terenu miejsc dla wózków
inwalidzkich ma być zgodna z pkt. 15.1.7.1.
15.1.7.1.1 Nachylenie. Nachylenie powierzchni
podłogi lub terenu miejsc dla wózków inwalidzkich
ma nie przekraczać 1:48, bez względu na to, czy
znajdują się na niej pasażerowie, czy nie.
Powierzchnia podłogi lub terenu miejsc dla wózków
inwalidzkich ma być stabilna i twarda.
15.1.7.1.2* Odstępy. Podłogi kolejek z miejscami
dla wózków inwalidzkich oraz strefy wsiadania
i wysiadania mają być skoordynowane w taki sposób,
aby w trakcie postoju kolejki w miejscu wsiadania
i wysiadania odstęp w pionie między powierzchniami
mieścił się w granicach ± 5,8 cala (16 mm), a odstęp
w poziomie nie może być większy niż 3 cale (75 mm)
w warunkach normalnego natężenia ruchu
pasażerów.
WYJĄTEK: Jeżeli zgodność jest niewykonalna pod
względem operacyjnym lub konstrukcyjnym, należy
zapewnić pochylnie, płyty pomostowe lub podobne
urządzenia spełniające obowiązujące wymagania
tytułu 36, części 1192.83 (c) Kodeksu Przepisów
Federalnych.
15.1.7.2 Prześwity. Prześwity na miejsc dla wózków
inwalidzkich muszą odpowiadać wymogom
pkt. 15.1.7.2.
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WYJĄTEK 1: Dopuszcza się możliwość, aby
urządzenia zabezpieczające w miejscach, w których
je przewidziano nachodziły na wymagane prześwity.
WYJĄTEK 2: Dopuszczalne jest, aby miejsca dla
wózków inwalidzkich były przesuwane mechanicznie
lub ręcznie.
WYJĄTEK 3*: Miejsca dla wózków inwalidzkich nie
muszą spełniać wymogów określonych w pkt. 4.4.2.
15.1.7.2.1 Długość i szerokość. Miejsca na wózki
inwalidzkie mają zapewniać minimalną wolną
szerokość 30 cali (760 mm) i minimalną wolną
długość 48 cali (1220 mm) mierzoną minimum do
9 cali (230 mm) nad powierzchnią podłogi.
15.1.7.2.2* Miejsca dla wózków inwalidzkich –
wejście boczne. Jeżeli do miejsca dla wózków
inwalidzkich można dostać się tylko z boku, kolejka
ma być zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić
wystarczającą przestrzeń manewrową dla osób na
wózku inwalidzkim lub korzystających z urządzeń
pomagających w poruszaniu się w celu wejścia do
kolejki i wyjścia z niej.
15.1.7.2.3 Części wystające w miejscach dla
wózków inwalidzkich. Przedmioty mogą wystawać
maksymalnie na 6 cali (150 mm) wzdłuż przedniej
części miejsc dla wózków inwalidzkich, znajdując się
minimum 9 cali (230 mm) i maksymalnie 27 cali
(685 mm) nad powierzchnią podłogi lub strefy miejsc
dla wózków inwalidzkich. Dopuszczalne jest, aby
przedmioty wystawały maksymalnie na 25 cali
(635 mm) wzdłuż przedniej części miejsc dla wózków
inwalidzkich, znajdując się ponad 27 cali (685 mm)
nad powierzchnią podłogi lub terenu miejsc dla
wózków inwalidzkich (zob. rys. 58).
15.1.7.3 Otwory. W przypadku zapewnienia
otworów umożliwiających dostęp do miejsc dla
wózków inwalidzkich w kolejkach, wejście ma mieć
minimalny wolny otwór wynoszący 32 cale (815 mm).
15.1.7.4 Pochylnia. Jedna strona miejsca na wózek
inwalidzki ma przylegać do drogi dostępu.
15.1.7.5 Miejsca siedzące dla osób
towarzyszących. Jeżeli wewnętrzna szerokość
kolejki przekracza 53 cale (1346 mm), należy
zapewnić miejsce siedzące dla więcej niż jednego
użytkownika, a wózek inwalidzki nie musi być
wyśrodkowany w kolejce. Dla każdego wózka

15.2 Obiekty żeglarskie.

inwalidzkiego należy zapewnić miejsce siedzące dla
osoby towarzyszącej.

urządzenia wspomagającego poruszanie się na
siedzenie kolejki.
15.1.8.4 Przestrzeń do przechowania wózka
inwalidzkiego. Miejsca do przechowywania wózków
inwalidzkich zgodne z pkt. 4.2.4 należy zapewnić
w strefach wysiadania dla każdego wymaganego
miejsca siedzącego w kolejce przeznaczonego do
przenoszenia lub obok nich tak, aby nie pokrywały
się one z żadnymi drogami ewakuacyjnymi ani drogą
dostępu.
15.1.9* Urządzenia do przenoszenia do użytku
w kolejkach. Urządzenia do przenoszenia do użytku
w kolejkach mają być zgodne z pkt. 15.1.9 w strefie
wsiadania i wysiadania.

Rys. 58
Części wystające w miejscach dla wózków
inwalidzkich

15.1.9.1 Wolna przestrzeń podłogi i terenu.
W strefie wsiadania i wysiadania sąsiadującej
z urządzeniami do przenoszenia należy zapewnić
wolną przestrzeń podłogi i terenu zgodną
z pkt. 4.2.4.

15.1.7.5.1 Siedzenia przylegające. Jeżeli w kolejce
przewidziano przylegające do siebie miejsca siedzące,
siedzenia dla osób towarzyszących mają znajdować
się obok sąsiedniego miejsca na wózek inwalidzki.

15.1.9.2 Wysokość przenoszenia. Wysokość
urządzeń do przenoszenia wynosi minimalnie od
14 cali (355 mm) do maksymalnie 24 cali (610 mm)
mierzonej nad powierzchnią wsiadania i wysiadania.

WYJĄTEK: Jeżeli zapewnienia miejsca siedzącego dla
osób towarzyszących obok miejsca na wózek
inwalidzki jest operacyjnie lub konstrukcyjnie
niewykonalne, wymagana jest zgodność z niniejszym
przepisem w maksymalnym możliwym zakresie.

15.1.9.3 Przestrzeń do przechowywania wózka
inwalidzkiego. Miejsca do przechowywania wózków
inwalidzkich zgodne z pkt. 4.2.4 należy zapewnić
w strefach wysiadania dla każdego wymaganego
urządzenia do przenoszenia lub obok niego i nie
mogą one pokrywać się z żadnymi drogami
ewakuacyjnymi ani drogą dostępu.

15.1.8* Miejsca siedzące w kolejce przeznaczone
do przenoszenia. Miejsca siedzące w kolejce
przeznaczone do przenoszenia mają być zgodnie
z pkt. 15.1.8 w strefie wsiadania i wysiadania.
15.1.8.1 Wolna przestrzeń podłogi i terenu.
W strefie wsiadania i wysiadania sąsiadującej
z miejscami siedzącymi w kolejce należy zapewnić
wolną przestrzeń podłogi i terenu zgodną z pkt. 4.2.4.
15.1.8.2 Wysokość przenoszenia. Wysokość miejsc
siedzących w kolejce ma wynosić co najmniej 14 cali
(355 mm) do maksymalnie 24 cali (610 mm)
mierzonych nad powierzchnią wsiadania
i wysiadania.
15.1.8.3 Wejście do przenoszenia. Jeżeli
przewidziano wolną przestrzeń do przenoszenia na
siedzenia kolejki, miejsce ma być zaprojektowane
w taki sposób, aby zapewnić przestrzeń konieczną do
przemieszczenia się z wózka inwalidzkiego lub

15.2 Obiekty żeglarskie.
15.2.1 Uwagi ogólne. Nowo zaprojektowane lub
nowo wybudowane i przebudowane obiekty
żeglarskie mają być zgodne z pkt. 15.2.
15.2.2* Droga dostępu. Drogi dostępu, w tym trapy
będące częścią dróg dostępu, mają być zgodne
z pkt 4.3.
WYJĄTEK 1: W przypadku wymiany lub przebudowy
istniejącego trapu lub szeregu trapów, nie wymaga
się zwiększenia długości trapu w celu spełnienia
wymogów pkt. 15.2.2, chyba że wymaga tego
pkt. 4.1.6 (2).
WYJĄTEK 2: Maksymalne wzniesienie określone
w pkt. 4.8.2 nie ma zastosowania do trapów.
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WYJĄTEK 3: Jeżeli całkowita długość trapu lub
szeregu trapów służących jako część wymaganej
drogi dostępu wynosi co najmniej 80 stóp (24 m),
maksymalne nachylenie określone w pkt. 4.8.2 nie
ma zastosowania do trapów.
WYJĄTEK 4: W obiektach, w których znajduje się
mniej niż 25 stanowisk cumowniczych, a całkowita
długość trapów lub serii trapów służących jako część
wymaganej drogi dostępu wynosi co najmniej 30 stóp
(9140 mm), maksymalne nachylenie określone w pkt.
4.8.2 nie ma zastosowania do trapu.
WYJĄTEK 5: Jeżeli trapy łączą się z płytami
łączącymi spoczniki określone w pkt. 4.8.4 nie są
wymagane.
WYJĄTEK 6: Jeżeli trapy i płyty pomostowe
przejściowe łączą się i mają być wyposażone
w poręcze, nie są wymagane przedłużenia poręczy
określone w pkt. 4.8.5. Jeżeli na trapach lub płytach
pomostowych przejściowych znajdują się
przedłużenia poręczy, takie przedłużenia nie muszą
biec równolegle do powierzchni podłogi lub terenu.
WYJĄTEK 7: Maksymalne nachylenie poprzeczne
trapów, płyt łączących oraz pomostów pływających,
które stanowią część drogi dostępu ma wynosić 1:50
mierzone w pozycji statycznej.
WYJĄTEK 8: Dopuszczalne są windy i platformy
dźwigowe zgodni z wymogami pkt. 4.11, których
użytkowanie/zastosowanie jest ograniczone, zamiast
trapów zgodnych z pkt. 4.3.
15.2.3* Stanowiska cumownicze: Minimalna
liczba. Jeżeli zapewniono stanowiska cumownicze,
stanowiska takie mają być zgodne z 15.2.5 i tabelą
15.2.3. W przypadku, gdy liczba stanowisk
cumowniczych nie jest zidentyfikowana, dla celów
niniejszej części każdych 40 stóp (12 m) krawędzi
stanowiska cumowniczego wzdłuż obwodu pomostu
będzie liczonych jako jedno stanowisko cumownicze.
Tabela 15.2.3
Całkowita liczba
stanowisk
cumowniczych
w obiekcie
1 do 25
26 do 50
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Minimalna liczba
wymaganych stanowisk
cumowniczych
przystosowanych do
potrzeb osób
niepełnosprawnych
1
2

Całkowita liczba
stanowisk
cumowniczych
w obiekcie
51 do 100
101 do 150
151 do 300
301 do 400
401 do 500
501 do 600
601 do 700
701 do 800
801 do 900
901 do 1000
1001 i więcej

Minimalna liczba
wymaganych stanowisk
cumowniczych
przystosowanych do
potrzeb osób
niepełnosprawnych
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12 plus 1 dla każdych 100
lub ich część ponad 1000

15.2.3.1* Rozmieszczenie. Dostępne stanowiska
cumownicze należy rozmieścić wśród rożnych
rodzajów zapewnionych stanowisk. Przepis ten nie
wymaga zwiększenia minimalnej liczby stanowisk
cumowniczych, które muszą być przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
15.2.4* Podesty wejściowe przy rampach do
wodowania łodzi. Jeżeli zapewniono pomosty na
rampach do wodowania łodzi, co najmniej 5 procent,
ale nie mniej niż jeden z pomostów wejściowych, ma
być zgodnych z pkt. 15.2.4 i obsługiwanych przez
drogę dostępu zgodną z pkt. 4.3.
WYJĄTEK 1: Dopuszcza się stosowanie wyjątków 1,
2, 5, 6, 7 oraz 8 określonych w pkt. 15.2.2
w odniesieniu do dróg dostępu obsługujących
pływające pomosty wejściowe.
WYJĄTEK 2: Jeżeli całkowita długość trapu lub
szeregu trapów służących jako część wymaganej
drogi dostępu wynosi co najmniej 30 stóp
(9140 mm), maksymalne nachylenie określone w pkt.
4.8.2 nie ma zastosowania do trapów.
WYJĄTEK 3: W przypadku, gdy droga dostępu
obsługująca pływający pomost wejściowy lub pomost
przesuwny znajduje się na rampie do wodowania
łodzi, część drogi dostępu znajdująca się na rampie do
wodowania łodzi nie musi spełniać wymogów pkt. 4.8.
15.2.4.1* Prześwity na pływającym pomoście
wejściowym. Całkowita długość pomostów ma być
zgodna z pkt. 15.2.5.
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15.2.5* Dostępne stanowiska cumownicze.
Dostępne stanowiska cumownicze mają być zgodne
z wymogami pkt. 15.2.5.
15.2.5.1 Prześwity. Dostępne stanowiska
cumownicze mają mieć obok wolną przestrzeń
pomostu szeroką na co najmniej 1525 mm i co
najmniej tak długą jak stanowisko cumownicze
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Każdych 1050 stóp (3050 mm) liniowej krawędzi
odcinka obsługującego stanowiska cumownicze
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
ma mieć co najmniej jeden ciągły wolny otwór szeroki
na minimum 60 cali (1525 mm) (zob. rys. 59).

WYJĄTEK 1: Dopuszczalna szerokość wolnej
przestrzeni podestu ma wynosić co najmniej 36 cali
(915 mm) dla długości maksymalnie 24 cali
(610 mm) pod warunkiem, że w przypadku wielu
odcinków o szerokości 36 cali (915 mm) są one
oddzielone odcinkami o minimalnej szerokości
i długości 60 cali (1525 mm) (zob. Rys. 60).
WYJĄTEK 2: Dopuszczalne jest zabezpieczenie
krawędzi o maksymalnej wysokości 4 cali (100 mm)
oraz maksymalnej głębokości 2 cali (51 mm) przy
ciągłych wolnych otworach (zob. rys. 61).

Rys. 59
Prześwity na pomoście (obszary, w których mogą znajdować się przeszkody)

Rys. 61
Ochrona krawędzi na pomoście
Rys. 60
Ograniczenie wolnej przestrzeni na pomoście
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WYJĄTEK 3*: W przypadku przebudowy
w istniejących obiektach dopuszcza się umieszczenie
wolnej przestrzeni na pomoście prostopadle do
stanowiska cumowniczego. Poszerza ona szerokość
stanowiska, w przypadku gdy obiekt jest wyposażony
w co najmniej jedno stanowisko cumownicze zgodne
z pkt. 15.2.5, a dalsza zgodność z pkt. 15.2.5
spowodowałaby zmniejszenie liczby dostępnych
stanowisk cumowniczych lub szerokości istniejących
slipów.

15.2.5.2 Knagi i inne urządzenia zabezpieczające
łódź. Knagi i inne urządzenia zabezpieczające łódź
nie muszą być zgodne z pkt. 4.27.3.
15.3 Pomosty i platformy wędkarskie.
15.3.1 Uwagi ogólne. Nowo zaprojektowane lub
nowo wybudowane i przebudowane pomosty
i platformy wędkarskie mają być zgodne z pkt 15.3.
15.3.2 Droga dostępu. Drogi dostępu, w tym trapy,
będące częścią dróg dostępu, obsługujących pomosty
i platformy wędkarskie mają być zgodne z pkt. 4.3.

Rys. 62
Ochrona krawędzi na pomostach wędkarskich
WYJĄTEK 1: Dopuszcza się stosowanie wyjątków 1,
2, 5, 6, 7 oraz 8 określonych w pkt. 15.2.2
w odniesieniu do dróg dostępu obsługujących
pomosty pływające i platformy wędkarskie.
WYJĄTEK 2*: Jeżeli całkowita długość trapu lub
szeregu trapów służących jako część wymaganej
drogi dostępu wynosi co najmniej 30 stóp
(9140 mm), maksymalne nachylenie określone
w pkt. 4.8.2 nie ma zastosowania do trapów.
15.3.3 Balustrady. Jeżeli zapewniono balustrady,
osłony lub poręcze, mają one być zgodnie z pkt.
15.3.3.
15.3.3.1* Ochrona krawędzi. Należy zapewnić
ochronę krawędzi wystającą co najmniej na 2 cale
(51 mm) nad powierzchnię terenu lub pokładu.
WYJĄTEK: Jeżeli balustrada, osłona lub poręcz
znajduje się na wysokości 34 cali (865 mm) lub
niższej nad powierzchnią terenu lub pokładu,
ochrona krawędzi nie jest wymagana, jeżeli
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powierzchnia pokładu wystaje na minimum 12 cali
(305 mm) poza wewnętrzną stronę balustrady.
Minimalny prześwit ma wynosić 9 cali (230 mm)
nad powierzchnią terenu lub pokładu poza
balustradą. Minimalna szerokość prześwitu nad
podłogą ma wynosić 30 cali (760 mm) (zob. rys. 62).
15.3.3.2 Wysokość. Co najmniej 25 procent
balustrad, osłon lub poręczy ma znajdować się na
maksymalnej wysokości 34 cali (865 mm) nad
powierzchnią terenu lub pokładu.
WYJĄTEK: Przepis ten nie ma zastosowania do części
pomostu lub platformy wędkarskiej, w której
zapewniona jest osłona zgodna z pkt. 1003.2.12.1
(wysokość) i 1003.2.12.2 (ograniczenia otworu)
Międzynarodowego Kodeksu Budowlanego (włączone
przez odniesienie, zob. 2.3.2).
15.3.3.3* Rozmieszczenie. Balustrady, które mają
być zgodnie z pkt. 15.3.3.2 należy rozmieścić na
całym pomoście lub platformie wędkarskiej.

15.4 Golf.

15.3.4 Wolna przestrzeń podłogi i terenu. Należy
zapewnić co najmniej jedną przestrzeń podłogi
i terenu zgodną z pkt. 4.2.4 w miejscu, w którym
znajduje się balustrada na wysokości wymaganej
w pkt 15.3.3.2. W przypadku braku balustrad należy
zapewnić co najmniej jedną wolną przestrzeń podłogi
i terenu zgodną z pkt. 4.2.4.
15.3.5 Przestrzeń manewrowa. Na pomoście lub
platformie wędkarskiej należy zapewnić co najmniej
jedną przestrzeń manewrową zgodną z pkt. 4.2.3.
15.4 Golf.
15.4.1 Uwagi ogólne. Nowo zaprojektowane lub
nowo zbudowane i przebudowane pola golfowe, pola
treningowe, pola do toczenia piłek oraz obszary tee
(miejsca startu rozgrywania dołka) mają być zgodne
z pkt. 15.4.
15.4.2* Droga dostępu – pole golfowe. Droga
dostępu ma łączyć elementy i powierzchnie
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
w granicach pola golfowego. Dodatkowo droga
dostępu ma łączyć strefy wynajmu wózków
golfowych, przechowalnię toreb, pola do toczenia
piłek, dostępne obszary tee do ćwiczeń, toalety na
polu i oczywiście miejsca schronienia przed
warunkami pogodowymi. Zgodnie z wymogami
niniejszego rozdziału części minimalna szerokość
drogi dostępu ma wynosić 48 cali (1220 mm). Jeżeli
zapewniono poręcze, droga dostępu musi mieć
minimalną szerokość 60 cali (1525 mm).
WYJĄTEK 1: Dopuszczalny jest przejazd dla wózka
golfowego zgodny z pkt 15.4.7 zamiast całości lub
części drogi dostępu wymaganej w pkt. 15.4.2.
WYJĄTEK 2: Wymogi dotyczące poręczy określone
w pkt. 4.8.5 nie mają zastosowania do drogi dostępu
znajdującej się w granicach pola golfowego.
15.4.3* Droga dostępu – pole treningowe. Droga
dostępu ma łączyć dostępne obszary tee
z dostępnymi miejscami parkingowymi i ma być
szeroka na minimum 48 cali (1220 mm). Jeżeli
zapewniono poręcze, minimalna szerokość drogi
dostępu wynosi 60 cali (1525 mm).
WYJĄTEK: Dopuszczalny jest przejazd dla wózka
golfowego zgodny z pkt. 15.4.7 zamiast całości lub
części drogi dostępu wymaganej w pkt. 15.4.3.

15.4.4 Obszary tee. Obszary tee mają być zgodne
z wymogami pkt. 15.4.4.
15.4.4.1 Wymagana liczba. Jeżeli dla dołka
zapewniono jeden lub dwa obszary tee, co najmniej
jeden obszar tee obsługujący dołek ma być zgodny
z pkt. 15.4.4.3. Jeżeli dla dołka zapewniono trzy lub
więcej obszary tee, co najmniej dwa obszary tee mają
być zgodne z pkt. 15.4.4.3.
15.4.4.2 Przednia część obszaru tee. Przednia
część obszaru tee ma być przystosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
WYJĄTEK: Przy przebudowie przednia część obszaru
tee nie musi być przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych, jeżeli zapewnienie zgodności jest
niewykonalne ze względu na ukształtowanie terenu.
15.4.4.3 Obszary tee. Obszary tee wymagane w pkt.
15.4.4.1 oraz 15.4.4.2 mają być zaprojektowane
i zbudowane w taki sposób, aby wózek golfowy mógł
wjechać na teren obszaru tee i z niego wyjechać.
15.4.5 Stanowiska tee na polach treningowych
i obszary tee do ćwiczeń. Jeżeli zapewniono
stanowiska tee lub obszary tee do ćwiczeń, co
najmniej 5 procent stanowisk tee lub obszarów tee
do ćwiczeń, ale nie mniej niż jeden, ma spełniać
wymogi pkt. 15.4.4.3.
15.4.6 Miejsca schronienia przed warunkami
pogodowymi. Jeżeli na polu golfowym znajdują się
miejsca schronienia przed warunkami pogodowymi,
każde z nich ma mieć wolną przestrzeń podłogi lub
terenu o minimalnych wymiarach 60 cali (1525 mm)
x 96 cali (2440 mm). Mają być zaprojektowane
i zbudowane tak, aby wózek golfowy mógł wjechać
i wyjechać.
15.4.7 Przejazd dla wózka golfowego. Jeżeli na
trasie przejazdu dla wózka golfowego znajdują się
krawężniki lub inne bariery budowlane, które
uniemożliwiają wjazd wózków golfowych w aleję,
należy zapewnić otwory szerokie na co najmniej
60 cali (1525 mm) w odstępach nieprzekraczających
75 jardów (69 m).
15.4.7.1 Szerokość. Minimalna szerokość przejazdu
wózka golfowego ma wynosić 48 cali (1220 mm).
15.4.8 Green. Każdy green jest zaprojektowany
i zbudowany w taki sposób, aby wózek golfowy mógł
wjechać na green i z niego wyjechać.
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15.5* Mini golf.
15.5.1 Uwagi ogólne. Nowo zaprojektowane lub
nowo wybudowane i przebudowane pola do gry
w mini golfa mają być zgodne z pkt. 15.5.
15.5.2 Dołki przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Co najmniej pięćdziesiąt
procent dołków na polu do mini golfa ma być
zgodnych z pkt. 15.5.3 – 15.5.5 i następnymi.
WYJĄTEK: Dopuszczalna jest jedna przerwa
w sekwencji kolejnych dołków przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych, pod warunkiem że
ostatni dołek na polu do gry w mini golfa jest
ostatnim dołkiem w sekwencji.
15.5.3* Droga dostępu. Droga dostępu zgodna
z pkt. 4.3 powinna łączyć wejście na pole
z pierwszym dołkiem przystosowanym do potrzeb
osób niepełnosprawnych i początkiem obszaru gry na
każdym dołku przystosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Pole ma być zorganizowane tak,
aby umożliwiało dojście z ostatniego dołka
przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych
do wyjścia z pola lub wejścia na pole i żeby nie trzeba
było wracać przy innych dołkach.
15.5.3.1 Droga dostępu – położona na polu gry.
Jeżeli droga dostępu znajduje się na powierzchni do
gry dołka przystosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych, dopuszcza się wyjątki 1-5.
WYJĄTEK 1: Jeżeli zapewniono dywan, wymogi pkt.
4.5.3 nie mają zastosowania.
WYJĄTEK 2: Jeżeli droga dostępu przecina pole gry
dołka, dopuszcza się krawężnik o maksymalnej
szerokości 1 cal (26 mm) przy minimalnej szerokości
32 cali (815 mm).
WYJĄTEK 3: Dopuszcza się maksymalne nachylenie
1:4 dla maksymalnie 4-calowego (100 mm)
wzniesienia.
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Rys. 63
Zakres zasięgu kija golfowego
[opis od góry do dołu: Droga dostępu*; UWAGA:
maksymalne nachylenie 1:20]
WYJĄTEK 4: Dopuszczalna minimalna długość
spoczników wymaganych w pkt. 4.8.4 wynosi 48 cali
(1220 mm). Dopuszczalna minimalna wielkość
spocznika wymaganego w pkt. 4.8.4(3) wynosi 48 x
60 cali (1220 mm x 1525 mm). Nachylenie spoczników
może wynosić maksymalnie 1:20;
WYJĄTEK 5: Wymogi dotyczące poręczy określone
w pkt. 4.8.5 nie mają zastosowania.
15.5.3.2 Droga dostępu – przylegająca do pola
gry. Jeżeli droga dostępu przylega do pola gry,
wymogi pkt. 4.3 nie mają zastosowania.
15.5.4 Początek obszarów gry. Nachylenie
początku obszarów gry przy dołkach wymaganych
dla zapewnienia zgodności z pkt. 15.5.2 nie może
przekraczać 1:48 i musi mieć minimalne wymiary
48 cali (1220 mm) x 60 cali (1525 mm).
15.5.5* Zakres zasięgu kija golfowego. Wszystkie
obszary w obrębie dołków przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych, w których
spoczywają piłki golfowe, mają znajdować się
w maksymalnej odległości 915 mm (36 cali) od drogi
dostępu o maksymalnym nachyleniu 1:20 przy
długości 48 cali (1220 mm) (zob. rys. 63).

15.6 Place zabaw.

15.6 Place zabaw.
15.6.1* Uwagi ogólne. Nowo zaprojektowane i nowo
zbudowane place zabaw dla dzieci w wieku od 2 lat
oraz przebudowane części istniejących placów zabaw
mają być zgodne z obowiązującymi przepisami
rozdziału 4, o ile niniejszy rozdział ich nie zmienia
lub nie stanowi inaczej. Jeżeli na terenach dla
określonych grup wiekowych znajdują się oddzielne
place zabaw, każdy plac zabaw ma być zgodny
z niniejszą sekcją. Jeżeli place zabaw projektuje lub
buduje się etapami, rozdział ten należy stosować
w taki sposób, by po wykonaniu każdego kolejnego
elementu cały plac zabaw był zgodny ze wszystkimi
obwiązującymi przepisami niniejszego rozdziału.
WYJĄTEK 1: Place zabaw znajdujące się
w rodzinnych domach dziecka będące faktycznym
miejscem zamieszkania właściciela nie muszą być
zgodne z pkt. 15.6.
WYJĄTEK 2: Jeżeli elementy do zabawy są
przenoszone na istniejących placach zabaw w celu
utworzenia bezpiecznych stref użytkowania, pkt.
15.6 nie ma zastosowania pod warunkiem, że
powierzchnia terenu nie zostanie zmieniona ani
powiększona dla więcej niż jednej strefy użytkowania.
WYJĄTEK 3: Jeżeli elementy do zabawy są
przebudowywane, a powierzchnia trenu nie jest
przebudowywana, powierzchnia terenu nie musi być
zgodna z pkt. 15.6.7, o ile nie wymaga tego pkt.
4.1.6(2).
WYJĄTEK 4: Zapisy pkt. 15.6.1 – 15.6.7 nie mają
zastosowania do kolejek w wesołym miasteczku.
WYJĄTEK 5: W granicach placu zabaw nie wymaga
się zachowania zgodności z pkt. 4.4.
WYJĄTEK 6: Schody nie muszą spełniać wymogów
określonych w pkt. 4.9.

15.6.2* Zabawki na poziomie gruntu. Należy
zapewnić zabawki na poziomie gruntu w liczbie
i rodzajach wymaganych w pkt. 15.6.2.1 oraz
15.6.2.2. Zabawki na poziomie gruntu zgodne z pkt.
15.6.2 są dozwolone w celu zapewnienia liczby
wymaganej przez pkt. 15.6.2.2 pod warunkiem, że
zapewniono minimum wymaganych typów
elementów do zabawy. Jeżeli zapewniono więcej niż
jeden element na poziomie gruntu wymagany zgodnie
z pkt. 15.6.2.1 i 15.6.2.2, elementy te mają być
zintegrowane z placem zabaw.
15.6.2.1 Uwagi ogólne. Jeżeli zapewniono elementy
do zabawy na poziomie podłoża, co najmniej jeden
element z każdego rodzaju ma znajdować się na
drodze dostępu zgodniej z pkt. 15.6.4 i ma być
zgodny z pkt. 15.6.6.
15.6.2.2 Dodatkowa ilość i rodzaje. Jeżeli
zapewniono elementy do zabawy na podwyższeniu,
należy zapewnić elementy na poziomie gruntu
zgodnie z tabelą 15.6.2.2. Zabawki na poziomie
podłoża wymagane w pkt. 15.6.2.2 znajdują się na
drodze dostępu zgodniej z pkt. 15.6.4 i są zgodnie
z pkt. 15.6.6.
WYJĄTEK: Jeżeli co najmniej 50 procent elementów
do zabawy na podwyższeniu jest połączonych
pochylnią lub jeżeli co najmniej 3 elementy na
podwyższeniu połączone pochylnią stanowią różne
rodzaje elementów do zabawy, pkt. 15.6.2.2 nie ma
zastosowania.
15.6.3* Elementy do zabawy na podwyższeniu.
Jeżeli zapewniono elementy do zabawy na
podwyższeniu, co najmniej 50 procent z nich ma
znajdować się na drodze dostępu zgodniej z pkt.
15.6.4. Elementy na podwyższeniu połączone
pochylnią mają być zgodne z pkt. 15.6.6.
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Tabela 15.6.2.2 Liczba i rodzaje elementów do zabawy na poziomie gruntu placu zabaw, które muszą
znajdować się na drodze dostępu
Liczba zapewnionych elementów
do zabawy na podwyższeniu

Minimalna liczba elementów do Minimalna liczba różnych rodzajów
zabawy na poziomie gruntu, które elementów do zabawy na poziomie
mają znajdować się na drodze
gruntu, które mają znajdować się
dostępu
na drodze dostępu

1

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2 do 4

1

1

5 do 7

2

2

8 do 10

3

3

11 do 13

4

3

14 do 16

5

3

17 do 19

6

3

20 do 22

7

4

23 do 25

8

4

Ponad 25

8 plus 1 dla każdych dodatkowych 3
ponad 25 lub ich część

5

15.6.4* Drogi dostępu. Należy zapewnić co najmniej
jedną drogę dostępu zgodną z pkt. 4.3,
z uwzględnieniem zmian w pkt. 15.6.4.
WYJĄTEK 1: Dopuszczalne jest, aby systemy
przenoszenia zgodne z pkt. 15.6.5 łączyły elementy
do zabawy na podwyższeniu, chyba że zapewniono
20 lub więcej elementów do zabawy na
podwyższeniu, wówczas dopuszczalne jest, aby nie
więcej niż 25% elementów do zabawy na
podwyższeniu było połączonych przez systemy
przenoszenia.
WYJĄTEK 2: Jeżeli zapewniono systemy
przenoszenia, dopuszcza się, aby element do zabawy
na podwyższeniu był połączony z innym elementem
podwyższeniu zamiast drogi dostępu.
WYJĄTEK 3: Platformy dźwigowe (windy dla wózków
inwalidzkich) zgodne z pkt. 4.11 i obowiązującymi
kodeksami stanowymi lub lokalnymi mogą być
używane jako część drogi dostępu.
15.6.4.1 Umiejscowienie. Drogi dostępu mają
znajdować się w granicach placu zabaw i łączyć
elementy do zabawy na poziomie podłoża zgodnie
z wymogami określonymi w pkt. 15.6.2.1 i 15.6.2.2
oraz elementy do zabawy na podwyższeniu zgodnie
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z wymogami określonymi w pkt. 15.6.3, w tym
punkty wejścia i wyjścia zabawek.
15.6.4.2 Wystające części. Przedmioty nie mogą
wystawać na drogi dostępu na poziomie podłoża na
wysokości 80 cali (2030 mm) lub poniżej tej
wysokości nad powierzchnią terenu lub gruntu.
15.6.4.3 Wolna szerokość. Wolna szerokość dróg
dostępu na placach zabaw ma być zgodna z pkt.
15.6.4.3.
15.6.4.3.1 Poziom gruntu. Minimalna wolna
szerokość dróg dostępu na poziomie gruntu ma
wynosić 60 cali (1525 mm).
WYJĄTEK 1: Na placach zabaw o powierzchni
mniejszej niż 1 000 stóp kwadratowych minimalna
wolna przestrzeń dróg dostępu może wynosić 44 cale
(1120 mm) pod warunkiem, że zapewniono co
najmniej jedno strefę pozwalającą na obrót zgodną
z pkt. 4.2.3, jeżeli długość zastrzeżonej drogi dostępu
przekracza 30 stóp (9,14 m).
WYJĄTEK 2: Minimalna wolna szerokość dróg
dostępu może wynosić 36 cali (915 mm) w przypadku
odległości 60 cali (1525 mm) pod warunkiem, że
odcinki o wielokrotnie zmniejszonej szerokości są
oddzielone odcinkami o minimalnej szerokości
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60 cali (1525 mm) i minimalnej długości 60 cali
(1525 mm).
15.6.4.3.2 Elementy do zabawy na podwyższeniu.
Wolna szerokość dróg dostępu łączących elementy na
podwyższeniu ma wynosić 36 cali (915 mm).

15.6.5* Systemy do przenoszenia. Należy zapewnić
systemy do przenoszenia w celu uzyskania dostępu
do elementów do zabawy na podwyższeniu. Systemy
do przenoszenia mają być zgodne z wymogami
pkt. 15.6.5.

WYJĄTEK 1: Wolna szerokość dróg dostępu
łączących elementy do zabawy na podwyższeniu
może zostać zmniejszona o minimalnie 32 cale
(815 mm) dla maksymalnej odległości 24 cale (610
mm) pod warunkiem, że odcinki o zmniejszonej
szerokości są oddzielone odcinkami, których
minimalna długość wynosi 48 cali (1220 mm),
a minimalna szerokość 36 cali (915 mm).
WYJĄTEK 2: Wolna szerokość systemów
przenoszenia łączących elementy do zabawy na
podwyższeniu ma wynosić minimum 24 cale
(610 mm).
15.6.4.4 Nachylenie i wzniesienie pochylni. Każda
część drogi dostępu o nachyleniu większym niż 1:20
ma być uznana za pochylnię i odpowiadać wymogom
pkt. 4.8 zmienionym przez pkt. 15.6.4.4.
15.6.4.4.1 Poziom gruntu. Maksymalny poziom
nachylenia dla pochylni łączących elementy do
zabawy na poziomie gruntu w granicach placu zabaw
ma wynosić 1:16.
15.6.4.4.2 Elementy na podwyższeniu. Jeżeli
pochylnia łączy elementy do zabaw na podwyższeniu,
maksymalne wzniesienie każdej pochylni ma wynosić
12 cali (305 mm).

Rys. 64

15.6.4.5 Poręcze. Jeżeli poręcze na pochylniach są
wymagane, mają być zgodne z pkt. 4.8.5
zmodyfikowanym przez pkt. 15.6.4.5.

15.6.5.1 Platformy do przenoszenia. Należy
zapewnić platformy do przenoszenia zgodnie
z pkt. 15.6.5.1, jeżeli przeniesienia ma nastąpić
z wózka inwalidzkiego lub innego urządzenia
ułatwiającego poruszanie się.

WYJĄTEK 1: Poręcze nie są wymagane na
pochylniach znajdujących się w strefach
użytkowania na poziomie terenu.

15.6.5.1.1 Wielkość. Platformy mają mieć równą
powierzchnię o głębokości 14 cali (355 mm) oraz
szerokości 24 cali (610 mm).

WYJĄTEK 2: Przedłużenie poręczy nie jest konieczne.

15.6.5.1.2 Wysokość. Powierzchnie platformy mają
znajdować się na wysokości 11 cali (280 mm) – 18
cali (455 mm) nad powierzchnią gruntu lub podłogi.

15.6.4.5.1 Część chwytna poręczy. Poręcze mają
mieć średnicę lub szerokość od minimum 0,95 cala
(24,1 mm) do maksimum 1,55 cala (39,4 mm) lub
kształt zapewniający analogiczną część chwytną.
15.6.4.5.2 Wysokość poręczy. Górna powierzchnia
części chwytnej na poręczach ma znajdować się na
wysokości 20 cali (510 mm) – 28 cali (710 mm) nad
powierzchnią pochylni.

15.6.5.1.3 Przestrzeń do przenoszenia. Przestrzeń
pozioma zgodna z pkt. 4.2.4 ma być wyśrodkowana
na długości 48 cali (1220 mm) i równoległa do boku
platformy do przenoszenia o minimalnej długości
24 cali (610 mm).
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15.6.5.1.4 Wspomaganie przenoszenia. Należy
zapewnić środki wspomagania przenoszenia.
15.6.5.2 Stopnie do przenoszenia. Należy zapewnić
stopnie do przenoszenia zgodnie z pkt. 15.6.5.2,
jeżeli ma odbywać się ruch z platformy służącej do
przenoszenia na poziom elementów do zabawy na
podwyższeniu, które muszą znajdować się na drodze
dostępu (zob. rys. 65).

15.6.6.2 Wolna przestrzeń podłogi i gruntu.
Należy zapewnić wolną przestrzeń podłogi i gruntu
przy elementach do zabawy wynoszącą minimum
30 cali (760 mm). Nachylenie wolnej przestrzeni
podłogi i terenu nie może przekraczać 1:48 we
wszystkich kierunkach.
15.6.6.3 Stoły do gry: Wysokość i prześwity.
Jeżeli przewidziano stoły do gry, należy zapewnić
prześwit na kolana o minimalnej wysokości 24 cali
(610 mm), minimalnej głębokości 17 cali (430 mm)
oraz minimalnej szerokości 30 cali (760 mm).
Wierzchołki brzegów, barierek lub innych przeszkód
mają znajdować się na wysokości maksymalnie
31 cali (785 mm).
WYJĄTEK: Nie wymaga się, aby stoły do gry
zaprojektowane lub skonstruowane głównie dla
dzieci w wieku 5 lat i młodszych zapewniały prześwit
na kolana, jeżeli wolna przestrzeń podłogi lub gruntu
wymagana w pkt. 15.6.6.2 jest nastawiona na
podjeżdżanie równolegle i jeżeli powierzchnia brzegów
ma maksymalną wysokość 31 cali (785 mm).

Rys. 65
15.6.5.2.1 Wielkość. Stopnie do przenoszenia mają
mieć powierzchnię poziomą o głębokości 14 cali
(355 mm) oraz szerokości 24 cali (610 mm).
15.6.5.2.2 Wysokość. Każdy stopień do
przenoszenia ma mieć maksymalną wysokość 8 cali
(205 mm).
15.6.5.2.3 Wspomaganie przenoszenia. Należy
zapewnić środki wspomagania przenoszenia.
15.6.6* Elementy do zabawy. Elementy do zabawy
na poziomie gruntu na drogach dostępu oraz
elementy na podwyższeniu połączone pochylniami
mają być zgodne z pkt. 15.6.6.
15.6.6.1 Przestrzeń manewrowa. Należy zapewnić
przestrzeń manewrową zgodną z pkt. 4.2.3 na tym
samym poziomie co elementy do zabawy. Nachylenie
przestrzeni manewrowej nie może przekraczać 1:48
we wszystkich kierunkach. Przestrzeń manewrowa
wymagana dla huśtawki ma znajdować się
bezpośrednio przy huśtawce.
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15.6.6.4 Punkty wejścia i siedzenia: Wysokość.
Jeżeli element placu zabaw wymaga przeniesienia do
punktu wejścia lub na siedzenie, punkt wejścia lub
siedzenie mają znajdować się co najmniej 11 cali
(280 mm) i 24 cale (610 mm) nad wolną
powierzchnią podłogi lub gruntu.
WYJĄTEK: Punkt wejścia na zjeżdżalnię nie musi być
zgodny z pkt. 15.6.6.4.
15.6.6.5 Wspomaganie przenoszenia. Jeżeli
element do zabawy wymaga przeniesienia do punktu
wejścia lub na siedzenie, należy zapewnić środki
wspomagające przenoszenie.
15.6.7* Powierzchnia gruntu. Powierzchnia gruntu
wzdłuż dróg dostępu, wolnych przestrzeni podłogi
i gruntu oraz przestrzeni manewrowych na placach
zabaw musi być zgodna z wymogami pkt. 4.5.1
i 15.6.7.
15.6.7.1 Dostępność. Powierzchnie gruntu muszą
spełniać wymogi standardowej specyfikacji
dotyczącej określania dostępności systemów
powierzchniowych pod wyposażeniem i wokół
wyposażenia placu zabaw ASTM F 1951 (dokument
włączony przez odniesienie, zob. pkt 2.3.2).
Powierzchnie gruntu mają być poddawane

15.7 Sprzęt i przyrządy do ćwiczeń, kręgielnie i strzelnice.

regularnym i częstym kontrolom oraz konserwacji
w celu zapewnienia stałej zgodności z ASTM F 1951.

strzeleckie z każdego rodzaju ma być zgodne z pkt.
15.7.4.1.

15.6.7.2 Strefy użytkowania. Powierzchnie gruntu,
jeżeli znajdują się w strefach użytkowania, muszą
spełniać wymogi standardowej specyfikacji tłumienia
energii systemów powierzchniowych pod
wyposażeniem i wokół wyposażenia placu zabaw
ASTM F 1292 (dokument włączony przez odniesienie,
zob. pkt 2.3.2).

15.7.4.1 Stałe stanowiska strzeleckie. Stałe
stanowiska strzeleckie mają mieć przestrzeń
o średnicy 60 cali (1525 mm) oraz nachylenie
nieprzekraczające 1:48.

15.6.8 Budowle na placu zabaw zawierające części
miękkie. Budowle na placu zabaw zawierające części
miękkie mają być zgodne z pkt. 15.6.8.
15.6.8.1 Drogi dostępu do punktów wejścia. Jeżeli
zapewniono trzy lub mniej punktów wejścia, co
najmniej jedno ma znajdować się na drodze dostępu.
Jeżeli zapewniono cztery lub więcej punkty wejścia,
co najmniej dwa punkty wejścia mają znajdować się
na drodze dostępu. Droga dostępu ma być zgodna
z wymogami pkt. 4.3.
WYJĄTEK: Systemy do przenoszenia zgodne z pkt.
15.6.5 lub platformy dźwigowe (windy dla wózków
inwalidzkich) zgodne z pkt. 4.11 i obowiązującymi
kodeksami stanowymi lub lokalnymi mogą być
używane jako część drogi dostępu.
15.7 Sprzęt i przyrządy do ćwiczeń, kręgielnie
i strzelnice.
15.7.1 Uwagi ogólne. Nowo zaprojektowany lub
nowo zbudowany i przebudowany sprzęt i przyrządy
do ćwiczeń, kręgielnie i strzelnice mają być zgodne
z pkt. 15.7.
15.7.2* Sprzęt i przyrządy do ćwiczeń. Należy
zapewnić co najmniej jeden rodzaj sprzętu lub
przyrządów do ćwiczeń z wolną przestrzenią podłogi
i grunty zgodną z pkt. 4.2.4. Ma on być obsługiwany
przez drogę dostępu. Należy zorganizować wolną
przestrzeń podłogi lub terenu dla celów przenoszenia
lub użycia przez osobę na wózku. Wolne przestrzenie
podłogi lub gruntu dla więcej niż jednego sprzętu
mogą na siebie nachodzić.
15.7.3 Kręgielnie. Jeżeli zapewniono kręgielnie, co
najmniej 5%, ale nie mniej niż jeden tor z każdego
rodzaju, ma być obsługiwany przez drogę dostępu.
15.7.4* Strzelnice. Jeżeli zapewniono stałe
stanowiska strzeleckie w danym obiekcie, co
najmniej 5%, ale nie mniej niż jedno stanowisko

15.8 Baseny, brodziki i spa.
15.8.1 Uwagi ogólne. Nowo zaprojektowane lub
nowo wybudowane i przebudowane baseny, brodziki
i spa mają być zgodne z pkt. 15.8.
WYJĄTEK: Ciąg komunikacyjny przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych nie jest wymagany
do obsługi skoczni lub platform do skoków do wody
na podwyższeniu.
15.8.2* Baseny. W każdym basenie publicznego
i powszechnego użytku mają być zapewnione co
najmniej dwa wejścia przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Podstawowe wejście ma być
zgodne z pkt. 15.8.5 (wyciągi basenowe) lub pkt.
15.8.6 (wejścia pochyłe). Wejście drugorzędne ma
być zgodne z jednym z poniższych punktów:
15.8.5 (Windy basenowe), 15.8.6 (Wejścia pochyłe),
15.8.7 (Ściany do przenoszenia), 15.8.8 (Systemy do
przenoszenia) lub 15.8.9 (Schody basenowe).
WYJĄTEK 1*: Jeżeli basen jest wyposażony w ścianę
o długości nieprzekraczającej 300 stóp (91 m), należy
zapewnić co najmniej jedno wejście przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych i zgodne z pkt.
15.8.5 (Windy basenowe) lub pkt. 15.8.6 (Pochyłe
wejścia).
WYJĄTEK 2: Baseny z falami, rzeki nadające się do
kąpieli, baseny z piaszczystym dnem oraz inne
baseny, w których dostęp użytkowników ograniczony
jest do jednego obszaru, mają zapewniać co najmniej
jedno wejście zgodne z pkt. 15.8.5 (Windy basenowe),
15.8.6 (Pochyłe wejścia) oraz 15.8.8 (Systemy do
przenoszenia).
WYJĄTEK 3: Jedyny wymóg dotyczący basenów
hamownych jest taki, aby były one obsługiwane
przez drogę dostępu, która łączy z brzegiem basenu.
15.8.3 Brodziki. Dla każdego brodzika należy
zapewnić co najmniej jedno wejście przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie
z pkt. 15.8.6 (Wejścia pochyłe).
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15.8.4 Spa. Dla każdego spa należy zapewnić co
najmniej jedno wejście przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych zgodnie z pkt. 15.8.5
(Windy basenowe), 15.8.7 (Ściany do przenoszenia)
lub 15.8.8 (Systemy do przenoszenia).
WYJĄTEK: Jeżeli spa składa się z kilku obiektów
połączonych w grupy, 5%, ale nie mniej niż jeden
w każdej grupie, ma być przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
15.8.5* Windy basenowe. Windy basenowe mają
być zgodne z wymogami pkt. 15.8.5.

Rys. 70
Wysokość siedzenia windy basenowej

15.8.5.1 Usytuowanie windy basenowej. Windy
basenowe mają znajdować się w miejscach,
w których poziom wody nie przekracza 48 cali
(1220 mm).

15.8.5.2 Umiejscowienie siedzenia. W położeniu
górnym linia osiowa siedzenia ma znajdować się nad
pokładem i minimum 16 cali (405 mm) od krawędzi
basenu. Powierzchnia pokładu pomiędzy linią osiową
a krawędzią basenu ma mieć nachylenie
nieprzekraczające 1:48 (zob. rys. 68).

WYJĄTEK 1: Jeżeli całkowita głębokość basenu jest
większa niż 48 cali (1220), pkt. 15.8.5.1 nie ma
zastosowania.
WYJĄTEK 2: Jeżeli zapewniono wiele lokalizacji wind
basenowych, nie jest wymagane umieszczenie więcej
niż jednej w obszarze, w którym poziom wody nie
przekracza 48 cali (1220 mm).

Dno
basenu

Rys. 68
Usytuowanie windy basenowej
Dno
basenu

Rys. 69
Wolna przestrzeń dna przy windach basenowych
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Rys. 71
Głębokość zanurzenia windy basenowej (dno
basenu, stały poziom wody)
15.8.5.3 Wolna przestrzeń dna. Po stronie
siedzenia naprzeciwko wody należy zapewnić wolną
przestrzeń dna równolegle do siedzenia. Przestrzeń
ma mieć szerokość minimum 36 cali (915 mm)
i sięgać z przodu na minimum 48 cali (1220 mm)
od linii znajdującej się 12 cali (305 mm) za tylną
krawędzią siedzenia. Nachylenie wolnej przestrzeni
dna nie może przekraczać 1:48 (zob. rys. 69).
15.8.5.4 Wysokość siedzenia. Wysokość siedzenia
windy ma być zaprojektowana w taki sposób, aby
umożliwiała zatrzymanie na wysokości minimum
16 cali (405 mm), a maksimum 19 cali (485 mm)
mierzonej od dna do górnej powierzchni siedzenia
w położeniu górnym (obciążenia) (zob. rys. 70).
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15.8.5.5 Szerokość siedzenia. Minimalna szerokość
siedzenia ma wynosić 48 cali (405 mm).
15.8.5.6* Podnóżki i podłokietniki. Należy
zapewnić podnóżki poruszające się wraz
z siedzeniem. Zapewnione podłokietniki mają być

ustawione przeciwnie do poziomu wody, zdejmowane
lub odsuwane od siedzenia, gdy znajduje się ono
w położeniu górnym (obciążenia).
WYJĄTEK: Podnóżki w windach basenowych w spa
nie są wymagane.

Rys. 72
Głębokość zanurzenia wejścia pochyłego (opis od góry: stały poziom wody, spocznik)
15.8.5.7* Działanie. Winda ma umożliwiać
samodzielną obsługę z poziomu dna i powierzchni
wody. Przyciski i mechanizmy nie mogą być
zasłonięte podczas użytkowania windy i mają być
zgodne z 4.27.4.
15.8.5.8 Głębokość zanurzenia. Winda ma być
zaprojektowana w taki sposób, aby siedzenie
zanurzało się w wodzie na minimalną głębokość
18 cali (455 mm) poniżej stałego poziomu wody
(zob. rys. 71).
15.8.5.9* Udźwig. Dopuszczalne obciążenie
jednoosobowej windy basenowej ma wynosić
minimum 300 funtów (136 kg). Winda musi
wytrzymywać obciążenie statyczne co najmniej
półtora razy większe niż obciążenie znamionowe.
15.8.6 Wejścia pochyłe. Wejścia pochyłe mają być
zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić dostęp
do wody zgodnie z pkt. 15.8.6.
15.8.6.1* Pochyłe wejścia. Pochyłe wejścia mają
być zgodne z pkt. 4.3, z wyjątkiem poniższych
modyfikacji.
WYJĄTEK: Jeżeli zapewniono wejścia pochyłe,
powierzchnie nie muszą być antypoślizgowe.
15.8.6.2 Głębokość zanurzenia. Wejścia pochyłe
mają sięgać na głębokość minimum 24 cali (610 mm)
i maksimum 30 cali (760 mm) poniżej stałego
poziomu wody. Jeżeli zgodnie z pkt. 4.8 wymagane
są spoczniki, co najmniej jeden spocznik ma
znajdować się minimum 24 cale (610 mm),

a maksimum 30 cali (760 mm) poniżej stałego
poziomu wody (zob. rys. 72).
WYJĄTEK: W brodzikach pochyłe wejścia i spoczniki,
jeżeli występują, mają sięgać do najgłębszej części
brodzika.
15.8.6.3* Poręcze. Należy zapewnić poręcze po obu
stronach wejścia pochyłego zgodne z pkt. 4.8.5.
Wolna szerokość pomiędzy poręczami ma wynosić
minimum 33 cale (840 mm) i maksimum 38 cale
(965 mm) (zob. rys. 73).
WYJĄTEK 1: Przedłużenia poręczy określone w pkt.
4.8.5 nie są wymagane na najniższym spoczniku
obsługującym wejście pochyłe.
WYJĄTEK 2: Jeżeli zapewniono wejście pochyłe do
basenów z falami, rzek nadających się do kąpieli,
basenów z piaszczystym dnem oraz innych basenów,
do których dostęp użytkownika ogranicza się do
jednego obszaru, wymagana wolna szerokość
pomiędzy poręczami nie ma zastosowania.
WYJĄTEK 3: Wymogi dotyczące poręczy 4.8.5
oraz pkt. 15.8.6.3 nie dotyczą wejść pochyłych
w brodzikach.

Rys. 73
Poręcze na wejściu pochyłym
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Rys. 74
Wolna przestrzeń dna przy ścianach do przenoszenia (opis od góry: woda, ściana basenu, dno basenu)
pokładu ma być wyśrodkowana do prześwitu
pomiędzy uchwytami (zob. rys. 74).

Rys. 75
Wysokość ściany do przenoszenia.

15.8.7.2 Wysokość. Wysokość ściany do
przenoszenia ma wynosić minimalnie 14 cali
(405 mm) i maksymalnie 24 cale (485 mm) mierzone
od dna (zob. rys. 75).
15.8.7.3 Głębokość i długość ściany. Głębokość
ściany ma wynosić minimum 12 cali (305 mm)
i maksimum 16 cali (405 mm). Minimalna długość
ściany do przenoszenia ma wynosić 60 cali
(1525 mm), a ściana ma być wyśrodkowana do
wolnej przestrzeni dna.
15.8.7.4 Powierzchnia. Powierzchnie ścian do
przenoszenia nie mogą być ostre i muszą mieć
zaokrąglone krawędzie.

Rys. 76
Głębokość i długość ściany do przenoszenia
15.8.7 Ściany do przenoszenia. Ściany do
przenoszenia mają być zgodne z wymogami
pkt. 15.8.7.
15.8.7.1 Wolna przestrzeń dna. Należy zapewnić
wolną przestrzeń dna o minimalnych wymiarach
60 cali (1525 mm) x 60 cali (1525 mm) z nachyleniem
nieprzekraczającym 1:48 u podstawy ściany do
przenoszenia. Jeżeli zapewniono jeden uchwyt, wolna
przestrzeń dna ma być wypośrodkowana do uchwytu.
Jeżeli zapewniono dwa uchwyty, wolna przestrzeń

103

15.8.7.5 Uchwyty. Należy zapewnić co najmniej
jeden uchwyt przy ścianie do przenoszenia. Uchwyty
mają być prostopadłe do ściany basenu oraz
obejmować całą głębokość ściany do przenoszenia.
Górna powierzchnia uchwytu ma znajdować się
minimum 4 cale (100 mm) i maksimum 6 cali
(150 mm) powyżej ścian. Jeżeli zapewniono uchwyt,
prześwit ma wynosić minimum 24 cale (610 mm) po
obu stronach uchwytu. Jeżeli zapewniono dwa
uchwyty, prześwit pomiędzy uchwytami ma wynosić
minimum 24 cale (610 mm). Uchwyty mają być
zgodne z wymogami pkt. 4.26. (zob. rys. 77).
15.8.8 Systemy do przenoszenia. Systemy do
przenoszenia mają być zgodne z wymogami pkt. 15.8.8.
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15.8.8.1 Platformy do przenoszenia. Należy
zapewnić platformę służącą do przenoszenia
o minimalnej wolnej głębokości 19 cali (485 mm) oraz
minimalnej wolnej szerokości 24 cali (610 mm) na
górze każdego systemu do przenoszenia (zob. rys. 78).

15.8.8.4* Stopnie do przenoszenia się. Stopnie do
przenoszenia się mają mieć maksymalnie 8 cali
(205 mm) wysokości. Stopnie do przenoszenia się
mają być zanurzone w wodzie na minimum 18 cali
(455 mm) poniżej stałego poziomu wody (zob. rys. 80).

15.8.8.2 Wolna przestrzeń pokładu. Należy
zapewnić wolną przestrzeń dna basenu
o minimalnych wymiarach 60 cali (1525 mm) x
60 cali (1525 mm) o nachyleniu nieprzekraczającym
1:48 u podstawy powierzchni ściany do
przenoszenia. Wolna przestrzeń dna ma być
wyśrodkowana wzdłuż ciągłej strony platformy
służącej do przenoszenia o długości 24 cali (610 mm)
(zob. rys. 79).

15.8.8.5 Powierzchnia. Powierzchnia systemu do
przenoszenia nie może być ostra i musi mieć
zaokrąglone krawędzie.
15.8.8.6 Wielkość. Każdy stopień do przenoszenia
się ma mieć wolną głębokość stopnicy wynoszącą
minimum 14 cali (355 mm) i maksimum 17 cali
(430 mm) oraz minimalną wolną szerokość
wynoszącą 24 cale (610 mm) (zob. rys. 81).

15.8.8.3 Wysokość. Wysokość platformy służącej do
przenoszenia ma być zgodna z pkt. 15.8.7.2.

Rys. 77
Uchwyty przy ścianie do przenoszenia (opis od góry: woda, ściana basenu, dno basenu; dno basenu)
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znajdować się co najmniej po jednej stronie systemu
do przenoszenia. Uchwyt umieszczony na platformie
służącej do przenoszenia nie może utrudniać
przenoszenia się (zob. rys. 82).
15.8.9 Schody basenowe. Schody basenowe mają
być zgodne z wymogami pkt. 15.8.9.
15.8.9.1 Schody basenowe. Schody basenowe mają
być zgodne z pkt. 4.9, z wyjątkiem poniższych
modyfikacji.

Rys. 78
Platforma systemu do przenoszenia
(opis od góry: stopnie, platforma, woda,
dno basenu)
15.8.8.7* Uchwyty. Należy zapewnić co najmniej
jeden uchwyt na każdym stopniu do przenoszenia
oraz na platformie służącej do przenoszenia lub
ciągły uchwyt dostępny z każdego stopnia do
przenoszenia się oraz platformę służącą do
przenoszenia. Jeżeli zostały zapewnione części
chwytne, ich górna powierzchnia ma mieć minimum
4 cale (100 mm) i maksimum 6 cali (150 mm) nad
każdym stopniem oraz platformą służącą do
przenoszenia. Jeżeli zapewniono ciągły uchwyt,
górna powierzchni części chwytnej wynosi od 4 cali
(100 mm) do 6 cali (150 mm) nad zwisem stopnia
oraz platformą służącą do przenoszenia. Uchwyty
mają być zgodne z wymogami pkt. 4.26 oraz

15.8.9.2 Poręcze. Szerokość pomiędzy poręczami
ma wynosić minimum 20 cali (510 mm) i maksimum
24 cale (610 mm). Przedłużenie poręczy wymagane
w pkt. 4.9.4 nie jest konieczne na najniższym
spoczniku obsługującym schody basenowe.
15.8.10* Elementy do zabaw wodnych. Jeżeli
zapewniono elementy do zabaw wodnych,
zastosowanie mają zapisy pkt. 15.6 oraz 4.3,
z wyjątkiem zmian lub innych postanowień
zawartych w niniejszym rozdziale.
WYJĄTEK 1: Jeżeli powierzchnia drogi dostępu,
wolnych przestrzeni podłogi i gruntu oraz przestrzeni
manewrowej łączącej z elementami do zabawy jest
zanurzona, zapisy pkt. 15.6 oraz 4.3 dotyczące
spadku poprzecznego, równoległego oraz powierzchni
nie mają zastosowania.
WYJĄTEK 2: Dopuszczalne jest, aby systemy do
przenoszenia zgodne z pkt. 15.6.5 były stosowane
zamiast ramp łączących z elementami do zabawy na
podwyższeniu.

Rys. 79
Wolna przestrzeń pokładu przy systemach do przenoszenia
(opis od góry: stopnie, platforma, woda, dno basenu)

105

15.8 Baseny, brodziki i spa.

Rys. 80
Stopnie systemu do przenoszenia
(stały poziom wody)

Rys. 81
Wielkość stopni systemu do przenoszenia.

Rys. 82
Uchwyty przy systemach do przenoszenia
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Załącznik

ZAŁĄCZNIK
Niniejszy Załącznik zawiera materiały o charakterze
doradczym oraz dodatkowe informacje, które mają
pomóc Czytelnikowi w zrozumieniu minimalnych
wymogów określonych w wytycznych lub
w projektowaniu budynków albo obiektów w celu
lepszego przystosowania ich do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Numery akapitów odpowiadają
częściom lub punktom wytycznych, do których
odnosi się materiał, a zatem nie następują one po
sobie (na przykład A4.2.1 zawiera dodatkowe
informacje dotyczące 4.2.1). Części wytycznych, dla
których niniejszy Załącznik zawiera dodatkowe
materiały, zostały oznaczone gwiazdką. Żadne
z postanowień niniejszego Załącznika nie uchyla
w jakikolwiek sposób obowiązku spełnienia
wymogów określonych w samych wytycznych.
A2.0 Uwagi ogólne.
A2.2 Równoważne udogodnienia. Konkretne
przykłady równoważnych udogodnień znajdują się
w następujących sekcjach:
4.1.6(3)(C)

Windy w przebudowie

4.31.9

Telefony tekstowe

7.2

Stanowiska sprzedaży i usług,
okienka kasowe, stanowiska
informacyjne

9.1.4

Klasy miejsc noclegowych

9.2.2(6)(d)

Wymogi dotyczące dostępnych
jednostek zakwaterowania, sypialni
i apartamentów

A3.0 Różne instrukcje i definicje.
A3.5 Definicje.
Zakwaterowanie krótkotrwałe. Polityka i przepisy
Departamentu Sprawiedliwości określają w sposób
bardziej szczegółowy, co kryje się pod pojęciem
zakwaterowania krótkotrwałego.
A4.0 Elementy i powierzchnie przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych: Zakres
i wymagania techniczne.
A4.1.1 Zastosowanie.
A4.1.2(4) Obszary wykorzystywane wyłącznie
przez pracowników jako Miejsca Pracy.

W przypadku szeregu pojedynczych stanowisk pracy
tego samego typu (np. laboratoria, stanowiska
obsługi, kasy biletowe) 5%, ale nie mniej niż jedno,
każdego typu stanowiska pracy należy zbudować
w taki sposób, aby osoba z niepełnosprawnościami
mogła poruszać się w obrębie stanowisk pracy.
Pomieszczenia, w których mieszczą się poszczególne
biura w typowym budynku biurowym muszą
spełniać wymagania wytycznych dotyczące drzwi,
dostępnych dróg itp., ale nie muszą zapewniać
przestrzeni manewrowej wokół poszczególnych
biurek. Modyfikacje wymagane w celu umożliwienia
manewrowania w obszarze pracy mogą być
racjonalnie dokonane jako usprawnienia dla
indywidualnych pracowników
z niepełnosprawnościami na podstawie tytułu I ADA.
Należy również wziąć pod uwagę umieszczenie półek
w miejscach pracy na dogodnej wysokości w celu
ułatwienia dostępu lub zainstalowanie dostępnych
na rynku półek, których wysokość można regulować,
aby w przyszłości można było wprowadzić
uzasadnione usprawnienia.
Jeżeli udostępniono stanowiska pracy, powinny one
być zgodne z obowiązującymi przepisami
określonymi w pkt. 4.2 – 4.35.
A4.1.2 Miejsca i obiekty zewnętrzne
przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych: Nowy budynek.
A4.1.2(2)(b) Sporty uprawiane na boiskach lub
kortach: Droga dostępu musi być bezpośrednia
i łączyć obie strony boiska, nie wymagając od graczy
po jednej stronie boiska przejścia przez inne boisko
lub wokół niego, aby dostać się na drugą stronę
boiska.
A4.1.2(4) Wyjątek 1. Droga dostępu ma łączyć się
z granicą obszaru aktywności sportowej. Termin
„obszar aktywności sportowej” odróżnia tę część
pomieszczenia lub przestrzeni, w której ma miejsce
gra lub uprawianie sportu w odróżnieniu
od sąsiednich obszarów. Przykłady obszarów
aktywności sportowej obejmują: boiska do
koszykówki, boiska baseballowe, bieżnie, tory do gry
w kręgle, lodowiska oraz obszar wokół sprzętu
gimnastycznego. Chociaż wielkość obszaru
aktywności sportowej może się różnić w zależności od
sportu, każdy z nich obejmuje tylko przestrzeń
konieczną do rozegrania gry. Celem poniższego
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A4.1.3 Budynki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: nowe budownictwo.

przykładu jest przedstawienie dodatkowych
wyjaśnień.
Przykład. Linie graniczne wyznaczają boisko, na
którym rozgrywany jest mecz piłki nożnej. Wokół
boiska zapewniono również granicę bezpieczeństwa.
Gra może tymczasowo odbywać się w przestrzeni
między liniami granicznymi a granicą
bezpieczeństwa, gdy gracze są wypychani poza
granice lub siłą rozpędu są popychani podczas
przyjmowania podania. W grze w piłkę nożną do
rozegrania gry wykorzystuje się przestrzeń między
linią graniczną a granicą bezpieczeństwa. Przestrzeń
ta, wraz z boiskiem do piłki nożnej, należy do
obszaru aktywności sportowej.
A4.1.2(4) Wyjątek 2. Publiczne drogi
komunikacyjne, po których mogą przemieszczać się
także zwierzęta, takie jak te w mini zoo i przejścia
obok kojców dla zwierząt na targach państwowych
nie podlegają wyjątkowi.
A4.1.2(5)(e) Usługi parkingowego nie zawsze są
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Np. dana osoba może używać urządzeń do
kierowania pojazdem, które sprawiają, że zwykłe
systemy kierowania nie działają lub fotel kierowcy
w furgonetce może być wyjęty. W takich sytuacjach
inna osoba nie może zaparkować pojazdu.
W obiektach oferujących usługi parkingowego zaleca
się zagwarantowanie miejsc do samodzielnego
parkowania dla osób, których pojazdów nie może
zaparkować ktoś inny, oraz zlokalizowanie takich
miejsc na drodze dostępu do wejścia do obiektu.
A4.1.3 Budynki przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych: nowe budownictwo.
A4.1.3(1)(b) Sporty uprawiane na boiskach lub
kortach: Droga dostępu musi być bezpośrednia
i łączyć obie strony boiska, nie wymagając od graczy
po jednej stronie boiska przejścia przez inne boisko
lub wokół niego, aby dostać się na drugą stronę
boiska.
A4.1.3(3) Wyjątek 1. Droga dostępu ma łączyć się
z granicą obszaru aktywności sportowej. Termin
„obszar aktywności sportowej” oznacza tę część
pomieszczenia lub przestrzeni, w której odbywa się
gra lub uprawianie sportu, w odróżnieniu od
sąsiednich obszarów. Przykłady obszarów aktywności
sportowej obejmują: boiska do koszykówki, boiska
baseballowe, bieżnie, tory do gry w kręgle, lodowiska
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oraz obszar wokół stałego sprzętu gimnastycznego.
Chociaż wielkość obszaru aktywności sportowej może
się różnić w zależności od sportu, każdy z nich
obejmuje tylko przestrzeń konieczną do
przeprowadzenia gry. Celem poniższego przykładu
jest przedstawienie dodatkowych wyjaśnień.
Przykład. Linie graniczne wyznaczają boisko, na
którym rozgrywany jest mecz piłki nożnej. Wokół
boiska zapewniono również granicę bezpieczeństwa.
Gra może tymczasowo odbywać się w przestrzeni
między liniami granicznymi a granicą
bezpieczeństwa, gdy gracze są wypychani poza
granice lub siłą rozpędu są popchani podczas
przyjmowania podania. W grze w piłkę nożną do
rozegrania gry wykorzystuje się przestrzeń między
linią graniczną a granicą bezpieczeństwa. Przestrzeń
ta, wraz z boiskiem do piłki nożnej, należy do
obszaru aktywności sportowej.
A4.1.3(3) Wyjątek 2. Publiczne drogi
komunikacyjne, po których mogą przemieszczać się
także zwierzęta, takie jak te w mini zoo i przejściach
obok kojców dla zwierząt na targach państwowych
nie podlegają wyjątkowi.
A4.1.3(5) Postanowienia dotyczące przystosowania
do potrzeb osób niepełnosprawnych określone w pkt
4.0 obejmują jedynie windy osobowe. Niniejsze
wytyczne nie dotyczą podnośników materiałów
i sprzętu, wind towarowych nieprzeznaczonych do
przewozu osób, wyciągów pionowych kuchennych
oraz wind budowlanych. Jeżeli budynek podlega
zwolnieniu z obowiązku posiadania windy, nie jest
konieczne zagwarantowanie platformy dźwigowej lub
innych środków pionowego dostępu zamiast windy.
W ramach wyjątku 4 dopuszcza się wykorzystanie
platform dźwigowych w miejscach, w których
istniejące warunki uniemożliwiają zainstalowanie
pochylni lub windy. Warunki takie zwykle występują
w miejscach, w których niezbędne jest zapewnienie
dostępu do małych podniesionych lub obniżonych
obszarów, gdzie nie ma wystarczająco dużo miejsca
na pochylnię. Przykłady obejmują m.in. platformy
apteczne na podwyższeniu, biura handlowe
znajdujące się powyżej poziomu sprzedaży lub
kabiny radiowe i informacyjne.
Chociaż dopuszcza się korzystanie z platform
dźwigowych, zaleca się wykorzystanie podjazdów
w celu zagwarantowania dostępu do miejsc

A4.1.6 Budynki dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych: Przebudowa.

siedzących dla graczy w obszarach aktywności
fizycznej.
A4.1.3(9) Nadzorowane automatyczne instalacje
tryskaczowe mają mieć wbudowane sygnały do
monitorowania funkcji systemu, takich jak
otwieranie i zamykanie zaworów sterujących wodą,
potrzebnych zasilaczy do pomp, poziomów
zbiorników wody oraz do wskazywania warunków
zakłócających zadowalające działanie instalacji
tryskaczowej. Ze względu na te funkcje
monitorowania nadzorowane automatyczne
instalacje tryskaczowe charakteryzują się wysokim
poziomem zadowalającego funkcjonowania oraz
reakcji w warunkach pożaru.
A4.1.3(10) Jeżeli na piętrze znajduje się nieparzysta
liczba fontann wody pitnej, wymóg określony
w pkt. 4.1.3 (10) (b) można spełnić poprzez
zaokrąglenie liczby nieparzystej do liczby parzystej
i obliczenie 50% liczby parzystej. W przypadku, gdy
wymaga się więcej niż jednej fontanny wody pitnej na
piętro w celu zachowania zgodności z pkt. 4.15,
automaty te należy rozmieścić tak, aby umożliwić
wygodny dostęp do nich dla użytkowników wózków
inwalidzkich. Np. w dużym obiekcie, takim jak
centrum kongresowe, które posiada fontanny wody
pitnej w kilku miejscach na piętrze, fontanny
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
powinny zostać tak umieszczone, aby użytkownicy
wózków inwalidzkich nie musieli pokonywać większej
odległości w celu skorzystania z nich niż inne osoby.
A4.1.3(12)(c) Różne typy szafek mogą obejmować
pełnowymiarowe szafki, jak i te mniejsze o połowę,
a także te zaprojektowane specjalnie do
przechowywania różnego rodzaju sprzętu
sportowego.
A4.1.3(17)(b) Oprócz wymogów zawartych w części
4.1.3 (17) (b) zaleca się zainstalowanie dodatkowych
regulatorów głośności. Regulatory głośności można
zainstalować na dowolnym telefonie.
A4.1.3(19)(a) Można zamontować siedzenia, które są
łatwe do zdemontowania lub złożenia zamiast
zapewnienia otwartej przestrzeni dla użytkowników
wózków inwalidzkich. Składane siedzenia to
zazwyczaj dwa stałe siedzenia, które można łatwo
złożyć w stałą środkową poręcz, aby w razie potrzeby
zapewnić jedno lub dwa wolne miejsca dla osób na
wózkach inwalidzkich. Siedzenia te można łatwiej

dostosować niż siedzenia, które można zdemontować,
ponieważ zarząd obiektu zazwyczaj musi
zdemontować je wcześniej.
W niniejszej sekcji wymagane jest oznakowanie lub
znacznik umieszczony na siedzeniu ze
zdejmowanymi lub składanymi podłokietnikami.
Należy rozważyć zapewnienie identyfikacji takich
miejsc w zaciemnionym teatrze. Np. z boku takiego
miejsca siedzącego można umieścić kontrastujący
znacznik (jasny na ciemnym lub ciemny na jasnym)
odbijający światło, aby był widoczny w oświetlonym
audytorium, a także po to, aby odbijał światło
z latarki.
A4.1.6 Budynki dostosowane dla potrzeb osób
niepełnosprawnych: Przebudowa.
A4.1.6(1)(h) Podczas przebudowy wejścia należałoby
je dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych
w zakresie, w jakim jest to wykonalne.
A4.1.7 Budynki przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych: ochrona zabytków.
A4.1.7(1) Przepisy Departamentu Sprawiedliwości
wdrażające tytuły II i III ADA nakładają wymogi
zapewnienia alternatywnych metod dostępu,
w przypadku gdy zgodność ze specjalnymi
przepisami dotyczącymi dostępu w pkt. 4.1.7(3)
zagroziłaby historycznemu znaczeniu budynku
uznanego za zabytkowy lub zniszczyłaby je. Wymóg
dotyczący obiektów publicznych objętych tytułem II
podano w tytule 28, części 35.154 (b) Kodeksu
Przepisów Federalnych, a wymóg dotyczący obiektów
prywatnych objętych tytułem III podano w tytule 28,
części 36.405 (b) Kodeksu Przepisów Federalnych.
A4.2 Dopuszczalne przestrzenie i zasięg.
A4.2.1 Szerokość umożliwiająca przejazd wózka
inwalidzkiego.
(1) Wymogi w zakresie przestrzeni dla wózków
inwalidzkich. Wiele osób korzystających z wózków
inwalidzkich potrzebuje dostępniej szerokości
przejścia wynoszącej 30 cali (760 mm) dla drzwi,
bram itp., gdy do tych ostatnich wchodzi się
bezpośrednio. Jeżeli dana osoba nie zna budynku,
jeżeli ruch jest duży, jeżeli konieczne są nagłe lub
częste ruchy lub jeżeli trzeba obrócić wózek
w drzwiach, dostępna szerokość musi być większa.
W większości sytuacji wystarczy powiększyć ją o cal
po obu stronach. W ten sposób minimalna dostępna
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szerokość wynosząca 32 cale (815 mm) zapewni
odpowiednią przestrzeń. Jednak gdy długość otworu
lub ograniczenia w przejściu jest większa niż 24 cale
(610 mm), zasadniczo jest to przejście i jego
szerokość musi wynosić co najmniej 36 cali
(915 mm).
(2) Wymogi w zakresie przestrzeni dla korzystania
z przedmiotów wspomagających chodzenie. Chociaż
osoby korzystające z przedmiotów wspomagających
chodzenie mogą manewrować w dostępnej szerokości
przejścia wynoszącej 32 cale (815 mm), potrzebują
przejść o szerokości 36 cali (915 mm) i alejek dla
zapewnienia komfortowego przejścia. Końce kul,
często ustawione pod szerokim kątem, stanowią
zagrożenie w wąskich przejściach, w których inne
przechodzące osoby mogą ich nie dostrzec. Właśnie
dlatego szerokość 36 cali (915 mm) stanowi margines
bezpieczeństwa zarówno dla osoby
z niepełnosprawnością, jak i dla innych osób.
(3) Wymogi dotyczące szerokości przejścia. Osoby
w pełni sprawne w odzieży zimowej, idące przed
siebie kołysząc rękami, potrzebują 32 cali (815 mm)
szerokości, która obejmuje 2 cale (50 mm) z każdej
strony na kołysanie się i dodatkową tolerancję 1 cala
(25 mm) z każdej strony w celu omijania pobliskich
obiektów lub innych pieszych. Prawie wszystkie
osoby na wózkach inwalidzkich i osoby korzystające
z przedmiotów wspomagających chodzenie mogą
również sobie poradzić w obrębie tej szerokości
32 cali (815 mm) na krótkich odległościach. W ten
sposób dwa można minąć się na powierzchni
wynoszącej 64 cali (1625 mm) przy dwóch
strumieniach ruchu, zapewniając ich komfortowy
przepływ. Sześćdziesiąt cali (1525 mm) stanowi
minimalną szerokość dla nieco bardziej
ograniczonego przepływu ruchu. Jeżeli wolna
szerokość jest mniejsza niż 60 cali (1525 mm), dwie
osoby na wózkach inwalidzkich nie będą mogły
przejechać, ale będą musiały szukać szerszego
miejsca do przejazdu. Czterdzieści osiem cali
(1220 mm) to minimalna szerokość potrzebna osobie
mającej problemy z poruszaniem się, aby minąć
osobę zdrową lub mającą częściowe problemy
z poruszaniem się. Przy szerokości 48 cali (1220 mm)
osoba mająca problemy z poruszaniem się będzie
musiała skręcić, aby minąć osobę na wózku
inwalidzkim, osobę z psem przewodnikiem lub osobę
z częściowymi problemami z poruszaniem się.
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Pozostanie mało miejsca na wypadek zachwiania się
lub złego postawienia kroku. (zob. rys. A1).
A4.2.3 Przestrzeń umożliwiająca obrót wózka
inwalidzkiego. Niniejsze wytyczne określają
minimalną przestrzeń o średnicy 60 cali (1525 mm)
lub przestrzeń o wymiarach 60 cali x 60 cali
(1525 mm na 1525 mm) w kształcie litery T
potrzebnej do wykonania obrotu wózka o 180 stopni.
Przestrzeń ta zwykle wystarcza do wykonania obrotu,
jednak wiele osób nie będzie w stanie obrócić się bez
wielokrotnych prób i wpadania na otaczające
przedmioty. Przestrzeń pokazana na rys. A2 pozwoli
większości osób na wózkach inwalidzkich na
wykonanie bez trudu obrotu w kształcie litery U.

Rys. A1
Minimalna szerokość mijania się dla jednego
wózka i jednej osoby mającej problemy
z chodzeniem
A4.2.4 Wolna przestrzeń terenu lub podłogi dla
wózków inwalidzkich. Wózek inwalidzki i osoba
pokazane na rys. A3 reprezentują wymiary typowe
dla dobrze zbudowanego dorosłego mężczyzny.
Wymogi dotyczące przestrzeni określone
w niniejszych wytycznych dotyczą prześwitów
manewrowych, w które zmieści się większość wózków
inwalidzkich. Rys. A3 przedstawia jednolite
odniesienie dla projektu nieobjętego niniejszymi
wytycznymi.
A4.2.5 i 4.2.6 Zasięg. Zakres zasięgu osób
siedzących na wózkach inwalidzkich dokładniej
wyjaśnia rys. A3 (a). Rysunki przedstawione na
planie odzwierciedlają informacje przedstawione na
rys. 4, 5 i 6. Poniższa tabela zawiera wskazówki
dotyczące zakresu zasięgu w przypadku dzieci
według wieku, w którym elementy budowlane, takie
jak wieszaki na ubrania, szafki lub przyciski
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i mechanizmy, są przeznaczone głównie dla użytku
przez dzieci. Niniejsze wymiary mają zastosowanie do
zasięgu przedniego lub bocznego. Dostępne
elementy, przyciski i mechanizmy przeznaczone dla

osób dorosłych lub dzieci w wieku powyżej 12 lat
mogą znajdować się poza tymi zakresami, ale muszą
znajdować się w zakresie zasięgu dorosłych
wymaganym w pkt 4.2.5 i 4.2.6.

Zakresy zasięgu dzieci
Zasięg przedni lub boczny

3-4 lat

5-8 lat

9-12 lat

Wysoko (maksymalnie)

36 cali (915 mm)

40 cali (1015 mm)

44 cali (1120 mm)

Nisko (minimalnie)

20 cali (510 mm)

18 cali (455 mm)

16 cali (405 mm)

Rys. A2
Przestrzeń wymagana do wykonania
bezproblemowego obrotu w kształcie litery U na
wózku inwalidzkim

Rys A3 (a)
A4.3 Droga dostępu.
A4.3.1 Uwagi ogólne.

Rys. A3
Wymiary dla wózka dla osoby dorosłej
(UWAGA: podnóżki można wyciągnąć dalej
w przypadku osób wysokich)

(1) Pokonywane odległości. Wiele osób
z niepełnosprawnością ruchową może poruszać się
z bardzo małą prędkością; wielu osobom pokonanie
odległości 200 stóp (61 m) może zająć około 2 minut.
Daje to prędkość około 1,5 stopy / s (455 mm / s) na
poziomym podłożu przy założeniu, że osoba porusza
się bez przerwy. Jednak przy pokonywaniu odległości
większej niż 100 stóp (30 m) osoby niepełnosprawne
często odpoczywają, co znacznie wydłuża ten czas.
Okresy odpoczynku wynoszące 2 minuty na każde
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100 stóp (30 m) można wykorzystać do oszacowania
czasu pokonania odległości przez osoby o bardzo
ograniczonej wytrzymałości. Przy niesprzyjającej
pogodzie powolny ruch i odpoczynek mogą znacznie
zwiększyć narażenie osoby niepełnosprawnej na
działanie warunków atmosferycznych.
(2) Stanowiska. Poziome niebezpośrednie drogi
lub drogi o nachyleniu nieprzekraczającym 1:20
mogą być czasami wygodniejsze niż drogi
bezpośrednie o maksymalnych dopuszczalnych
nachyleniach lub pochylniach.
A4.3.10 Droga ewakuacyjna. Ponieważ osoby
niepełnosprawne mogą odwiedzać każdy budynek,
pracować lub mieszkać w nim, istotną rolę
w bezpieczeństwie pożarowym i ochronie życia
odgrywają również plany zarządzania kryzysowego ze
szczegółowymi przepisami zapewniającymi ich
bezpieczną ewakuację.

za ramię, a trzon sięga do punktu wychodzącego
poza drugie ramię. Technikę dotykową stosuje się
przede wszystkim w obszarach niekontrolowanych,
natomiast technikę diagonalną stosuje się
w pewnych ograniczonych, kontrolowanych
i znanych środowiskach. Użytkownicy lasek są często
szkoleni w zakresie stosowania obu technik.
Potencjalne niebezpieczne przedmioty są wykrywane
tylko wtedy, gdy znajdują się w zasięgu wykrycia ich
przez laskę (zob. rys. A4). Osoby z wadami wzroku
mogą wykryć zwis, jeżeli jego najniższa powierzchnia
nie znajduje się na wysokości wyższej niż 27 cali
(685 mm). Przechodząc obok wystających obiektów,
nie są w stanie wykryć zwisów. Ponieważ
odpowiednie techniki wykorzystania laski oraz psów
przewodników pozwalają unikać uderzenia
w krawędzie drogi lub ścian, niewielki zwis, który nie
przekracza 4 cali (100 mm) nie stanowi zagrożenia.

A4.3.11.3 Szerokość klatki schodowej. W celu
umożliwienia wspomnianej wyżej ewakuacji
potrzebne są schody do wyjścia o szerokości 48 cali
(1220 mm) (np. umożliwiające niesienie osoby na
wózku inwalidzkim) bez naruszania drogi wyjścia dla
osób samodzielnie poruszających się.
A4.3.11.4 Komunikacja dwukierunkowa.
Konieczne jest, aby komunikacja w sytuacjach
awaryjnych nie zależała tylko od komunikacji
głosowej, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu
osób z zaburzeniami słuchu lub mowy. Wymóg
widocznego sygnału można spełnić za pomocą tak
prostego elementu, jak przycisk w obszarze pomocy
ratunkowej, który świeci się, wskazując, że pomoc
jest w drodze, gdy przy punkcie wejścia zostanie
nadana odpowiedź na wiadomość.
A4.4 Wystające przedmioty.
A4.4.1 Uwagi ogólne. Asystujące psy przewodniki są
szkolone w zakresie rozpoznawania i unikania
zagrożeń. Jednak większość osób z poważnymi
zaburzeniami widzenia korzysta z długiej laski jako
środka wspomagającego mobilność. Dwie
podstawowe techniki korzystania z laski to technika
dotykowa, w której laska jest przenoszona z jednej
strony ciała na drugą i dotyka punktów po obu
stronach ramion oraz technika diagonalna, w której
laskę trzyma się w pozycji nieruchomej ukośnie do
ciała z końcówką laski dotykającą podłoża lub
znajdującą się tuż nad nim w punkcie wychodzącym
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Rys. A4
Technika posługiwania się laską (zasięg laski)
A4.5 Podłoża i podłogi.
A4.5.1 Uwagi ogólne. Osoby mające trudności
z chodzeniem lub utrzymaniem równowagi lub
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używające kul, lasek lub balkoników, a także te
z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi są
szczególnie narażone na ryzyko poślizgnięcia się
i potknięcia. Dla takich osób stabilna i równa
powierzchnia jest niezbędna do bezpiecznego
chodzenia, szczególnie po schodach. Wózkiem
inwalidzkim najłatwiej poruszać się na twardych,
stabilnych i równych powierzchniach. Miękkie, luźne
podłoża, takie jak miękki dywan, luźny piasek lub
żwir, mokra glina oraz nierówne powierzchnie, takie
jak kostka brukowa, mogą znacznie utrudniać
poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
Właściwości antypoślizgowe uzyskuje się dzięki
efektowi tarcia na poziomie niezbędnym do
zapobieżenia poślizgowi obcasa lub końcówki kuli
na ciągach pieszych w warunkach, które mogą na
nich zaistnieć. Podczas, gdy dynamiczny
współczynnik tarcia podczas chodzenia ulega
zróżnicowaniu w złożony i nierównomierny sposób,
to statyczny współczynnik tarcia, który można
zmierzyć na kilka sposobów, zapewnia możliwość
wiernego odwzorowania właściwości
antypoślizgowych. Wbrew powszechnemu
przekonaniu, pewien stopień poślizgu jest niezbędny
do chodzenia, szczególnie dla osób z ograniczonymi
zdolnościami ruchowymi Całkowicie
„antypoślizgowa” powierzchnia nie mogłaby zostać
zrealizowana.
Administracja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
zaleca, aby powierzchnie przeznaczone do chodzenia
charakteryzowały się statycznym współczynnikiem
tarcia równym 0,5. W projekcie badawczym
sponsorowanym przez Radę ds. Zgodności
w Zakresie Barier Architektonicznych
i Transportowych (Rada Dostępności)
przeprowadzono testy z osobami
z niepełnosprawnościami w wyniku
których stwierdzono, że osoby takie wymagają
wyższego współczynnika tarcia. Dla dróg dostępu
i pochylni zalecany statyczny współczynnik tarcia
wynosi odpowiednio 0,6, i 0,8.
Uznaje się, że współczynnik tarcia może ulegać
zróżnicowaniu ze względu na obecność
zanieczyszczeń, wody, typu wykończenia podłogi
i innych czynników pozostających poza kontrolą
projektanta lub wykonawcy i które nie podlegają
wytycznym projektowym i budowlanym, a zgodność
z przepisami byłaby trudna do ocenienia na placu

budowy. Niemniej jednak, wiele popularnych
materiałów budowlanych nadających się do
zastosowania, jako wykończenie podłogi posiada na
opakowaniu informację o wartości statycznego
współczynnika tarcia. Mimo, iż porównanie jednego
produktu bezpośrednio z innym lub
zagwarantowanie ciągłości parametrów może okazać
się niemożliwe, to zachęca się wykonawców
i projektantów do określania materiałów
o odpowiednich wartościach. Z uwagi na to, iż coraz
więcej produktów zawiera informacje na temat
właściwości antypoślizgowych, osiągnięcie ciągłości
parametrów oraz ujednolicenie specyfikacji wydają
się być bliskie realizacji. Zestaw wytycznych pt.
„Właściwości antypoślizgowe powierzchni” wydane
przez Radę Dostępności zawierają dodatkowe
informacje na ten temat.
Alejki oraz podłogi i podłoża, których powierzchnie
charakteryzują się spadkiem poprzecznym, mogą
nastręczać znacznych trudności podczas prób
poruszaniu na nich w linii prostej wózkiem
inwalidzkim.
A4.5.3 Wykładzina dywanowa. Należy podjąć
znacznie więcej działań w celu opracowania zarówno
ilościowych, jak i jakościowych kryteriów w zakresie
wykładzin dywanowych (tj. należy zbadać problemy
związane ze strukturą i splotem). Jednakże, niektóre
cechy funkcjonalne są już teraz dobrze znane. Jeżeli
stosuje się jednocześnie wykładzinę dywanową, jak
i podkład, pożądane jest minimalne przemieszczenie
(najlepiej żadnego) między podłogą a podkładem oraz
podkładem i wykładziną dywanową, który pozwoliłby
wykładzinie na zaginanie się lub zawijanie.
W obszarach o dużym natężeniu ruchu gruby,
miękki (pluszowy) podkład lub wyściółka, szczególnie
w połączeniu z długim odcinkiem wykładziny,
utrudnia poruszanie się osobom na wózkach
inwalidzkich i osobom z innymi formami
niepełnosprawności ruchowej Można uzyskać efekt
sztywnej wykładziny dywanowej poprzez odpowiedni
dobór i połączenie podkładu i wykładziny, niekiedy
eliminując podkład lub wyściółkę oraz poprzez
prawidłowy montaż. Zdecydowanie nie zaleca się
wykładziny dywanowej zaprojektowanej ze splotem
powodującym marszczenie się w formie zygzaka przy
najechaniu na niego wózkiem.
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A4.6.3 Miejsca parkingowe. Coraz częstsze
korzystanie z samochodów dostawczych z bocznymi
windami lub podjazdami przez osoby
z niepełnosprawnościami wymagało pewnych zmian
specyfikacji miejsc parkingowych i przyległych dojść.
Typowe dostępne miejsce parkingowe ma szerokość
96 cali (2440 mm) z przyległym dojściem o szerokości
60 cali (1525 mm). Jednak dojście to nie pozwala na
uruchomienie windy lub podjazdu, ponieważ pozostaje
zbyt mało miejsca, aby osoba na wózku inwalidzkim
lub korzystająca innej pomocy w poruszaniu była
w stanie opuścić platformę windy lub podjazd.
W testach przeprowadzonych z użyciem kombinacji
winda/furgonetka/wózek inwalidzki (w ramach
sponsorowanego przez Radę projektu Dostępny
parking i strefy wsiadania), stwierdzono, że w celu
wygodnego uruchomienia windy i zjazdu wymagana
jest przestrzeń i dojście o szerokości niemal 204 cali
(5180 mm). Wymagane przez wspomniane wytyczne
w zakresie miejsca parkingowego „przystosowanego
dla furgonetek” zapewnia miejsce o szerokości 96 cali
(2440 mm) z przyległym dojściem o szerokości 96 cali
(2440 mm), które jest wystarczająco szerokie, aby
wykonywać manewry i opuścić pojazd
z użyciem bocznej windy. Jeżeli między dwoma
miejscami parkingowymi umieścimy dojście
o szerokości 96 cali (2440 mm), utworzymy w ten
sposób dwa miejsca parkingowe „Przystosowane dla
furgonetek”. Alternatywnie, jeżeli na końcu rzędu
zapewnione jest szerokie dojście (obszar często
nieużywany), możemy w ten sposób zapewnić szerokie
dojście bez dodatkowego miejsca (zob. Rys. A5 (a)).

miejscach może zmieścić się furgonetka z boczną
windą lub pochylnią. Ponadto, samochody
i furgonetki nie muszą konkurować o miejsca,
ponieważ wszystkie są takie same. Co więcej, szersza
przestrzeń umożliwia parkowanie pojazdów bliżej
jednej lub drugiej strony w miejscu, którego
szerokość wynosi 132 cale (3350 mm), aby umożliwić
osobom wysiadanie i wsiadanie do pojazdu po
stronie kierowcy lub pasażera, choć w niektórych
przypadkach wymagałoby to wysiadania lub
wsiadania bez oznaczonego dojścia.
Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę kwestię
posiadania dojścia na jednym poziomie z miejscem
parkingowym.
Ponieważ osoba z niepełnosprawnością ruchową,
korzystająca z windy lub podjazdu, musi wykonać
manewry w obrębie dojścia, dojście to nie może
obejmować podjazdu lub nachylenia. Dojście musi
być połączone z drogą dostępu prowadzącą do
odpowiedniego dostępnego wejścia do budynku lub
obiektu. Przejście do parkingu musi stanowić część
drogi dostępu lub posiadać rampę krawężnikową
zgodną z pkt 4.7. Taka rampa krawężnikowa musi
znajdować się w obrębie dojścia, ale nie w granicach
miejsca parkingowego. Niestety, wiele obiektów
zaprojektowano z pochylnią, która zostaje
zablokowana w sytuacji, gdy jakikolwiek pojazd
zaparkuje w dostępnym miejscu. Wymagane wymiary
dojścia nie mogą być ograniczone przez donice,
krawężniki lub ograniczniki dla kół.

Konieczny jest znak ostrzegający użytkowników
furgonetek o obecności szerszego dojścia, ale
w założeniu miejsce to nie miało być przeznaczone
wyłącznie dla furgonetek.
„Uniwersalny” projekt miejsca parkingowego.
Alternatywą dla zapewnienia puli miejsc z szerokim
dojściem i związaną z tym koniecznością
wprowadzenia dodatkowego oznakowania, jest
wykorzystanie tzw. „uniwersalnego” projektu miejsca
parkingowego.
Zgodnie z tym projektem, wszystkie dostępne miejsca
parkingowe mają szerokość 132 cale (3350 mm)
z dojściem o szerokości 60 cali (1525 mm). Zaletą
tego projektu jest to, że nie jest tu wymagane
dodatkowe oznakowanie, ponieważ na wszystkich
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(a)
Dostępne miejsce parkingowe dla furgonetki
na końcu rzędu

A4.8 Pochylnie.

A4.8.4 Podesty. Poziome podesty są niezbędne do
utrzymania łącznego nachylenia zgodnego
z niniejszymi wytycznymi. Podest pochylni, który nie
jest wypoziomowany, powoduje, że osoby
korzystające z wózków inwalidzkich przechylają się
w tył lub w przód, gdy zbliżają się do pochylni.

(b)
Uniwersalny projekt miejsca parkingowego

Rys. A5
Alternatywne rozwiązania dla miejsca
parkingowego
A4.6.4 Oznakowanie. Oznakowanie wyznaczające
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
można zobaczyć z fotela kierowcy, jeżeli jest ono
zamontowane wystarczająco wysoko nad ziemią
i znajduje się z przodu miejsca parkingowego.
A4.6.5 Prześwit pionowy. Wysokie furgonetki,
z których często korzystają osoby niepełnosprawne
lub firmy zajmujące się usługami transportowymi,
wymagają większych prześwitów w garażach niż
samochody osobowe.
A4.8 Pochylnie.
A4.8.1 Uwagi ogólne. Pochylnie są niezbędne dla
osób na wózkach inwalidzkich, jeżeli windy lub
podnośniki są niedostępne w celu połączenia dróg na
różnych poziomach. Jednakże, niektóre osoby
korzystające z urządzeń wspomagających chodzenie
mają trudności w korzystaniu z pochylni i preferują
schody.
A4.8.2 Nachylenie i wzniesienie. Preferowane
nachylenia pochylni wynoszą między 1:16 a 1:20.
Możliwość poradzenia sobie z danym wzniesieniem
jest związana zarówno z jego nachyleniem, jak
i długością. Osoby na wózkach inwalidzkich
z niepełnosprawnością rąk lub o słabej kondycji
fizycznej mają poważne trudności w pokonywaniu
wzniesień. Większość osób poruszających się
samodzielnie oraz większość osób na wózkach
inwalidzkich jest w stanie pokonać nachylenie rzędu
1:16. Wiele osób nie jest w stanie pokonać
nachylenia rzędu 1:12 na długości 30 stóp (9 m).

A4.8.5 Poręcze. Wymagania określone w niniejszych
wytycznych dotyczące poręczy schodowych i poręczy
pochylni dotyczą osób dorosłych. Jeżeli głównymi
użytkownikami budynku lub obiektu są dzieci (np.
szkoły podstawowe), wtedy pomocny może okazać się
drugi zestaw poręczy zainstalowany na odpowiedniej
wysokości pomagając również w zapobieganiu
wypadkom.
W przypadku poręczy przeznaczonych dla dzieci
zalecana maksymalna wysokość wynosi 28 cali
mierzona do górnej części poręczy do powierzchni
podjazdu lub krawędzi stopnia schodów. Należy
zapewnić wystarczający prześwit pionowy między
górną i dolną poręczą (minimum 9 cali), aby zapobiec
uwięzieniu.
A4.9 Schody.
A4.9.1 Minimalna liczba. Tylko wewnętrzne
i zewnętrzne schody łączące poziomy niepołączone
windą, pochylnią lub innymi dostępnymi środkami
dostępu pionowego muszą być zgodne z pkt 4.9.
A4.9.5 Poręcze. Zob. A4.8.5.
A4.10 Windy.
A4.10.6 Urządzenie zabezpieczające i ponownie
otwierające drzwi. Wymagane urządzenie ponownie
otwierające drzwi utrzymują drzwi w pozycji otwartej
przez 20 sekund, jeżeli drzwi napotkają przeszkodę.
Po 20 sekundach drzwi mogą zacząć się zamykać.
Jednakże, w przypadku projektu zgodnego z ASME
A17.1-1990, czynność zamykania drzwi może być
nadal wstrzymana, jeżeli osoba lub przedmiot
wywiera wystarczającą siłę na dowolny punkt
krawędzi drzwi.
A4.10.7 Czas otwarcia drzwi i sygnału dla wezwań
z korytarza. Niniejszy punkt umożliwia zmianę
umiejscowienia przycisków wezwania, wyprzedzenia
czasowego dla sygnałów ostrzegawczych oraz okresu
utrzymywania drzwi w pozycji otwartej koniecznych
do spełnienia wymogu czasowego.
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A4.11 Podnośniki platformowe (windy na wózki inwalidzkie)

A4.10.12 Przyciski w kabinie. Standaryzacja
konstrukcji panelu sterowania windy w całej branży
mogłaby spowodować powstanie znacznie
wygodniejszego w użyciu panelu dla osób
z poważnymi wadami wzroku. W wielu przypadkach
możliwe jest umieszczenie górnych przycisków paneli
sterowania wind na wysokości 48 cali (1220 mm)
nad podłogą.
A4.10.13 Wskaźniki położenia kabiny. Możliwe jest
zainstalowanie specjalnego przycisku, który
aktywowałby sygnał dźwiękowy w danej windzie,
tylko dla danej jazdy, zamiast utrzymywać go
w ciągłym działaniu.
A4.10.14 Połączenie ratunkowe. Urządzenie, które
nie wymaga użycia słuchawki, jest łatwiejsze
w użyciu dla osób, które mają trudności z sięganiem.
Ponadto, małe uchwyty na wnęce słuchawki
nastręczają trudności dla osób mających trudności
z chwytaniem.
W idealnym przypadku dwukierunkowe systemy
komunikacji w sytuacjach nagłych powinny
zapewniać zarówno komunikację głosową, jak
i wizualną, aby osoby z upośledzeniem słuchu
i osoby z wadami wzroku mogły otrzymywać
informacje dotyczące stanu akcji ratowniczej.
System komunikacji głosowej nie może być jedynym
środkiem komunikacji, ponieważ nie jest dostępny
dla osób z zaburzeniami mowy i słuchu. Chociaż
system komunikacji głosowej nie jest wymagany,
system powinien, co najmniej, wskazywać w sposób
dźwiękowy i wizualny, że podjęto już akcję
ratunkową.
A4.11 Podnośniki platformowe (windy na wózki
inwalidzkie)
A4.11.2 Inne wymagania. Windy krzesełkowe
krzywoliniowe oraz krzywoliniowe i pionowe
platformy dźwigowe (windy na wózki inwalidzkie) są
dostępne dla krótkodystansowego transportu
pionowego osób z niepełnosprawnościami
ruchowymi. Wybierając windy, należy zachować
ostrożność, ponieważ niektóre windy nie są
odpowiednie jednocześnie dla osób na wózkach
inwalidzkich, jak i osób częściowo
niepełnosprawnych.
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A4.12 Okna.
A4.12.1 Uwagi ogólne. Okna przeznaczone do
obsługi przez osoby w dostępnych przestrzeniach
powinny być zgodne z wymogami określonymi
w pkt 4.12.
A4.12.2 Okucia okienne. Okna, które trzeba pchać,
ciągnąć lub podnosić w celu otwarcia (na przykład
podwójne, przesuwne lub skrzydłowe oraz markizy
bez korb) nie powinny wymagać użycia siły większej
niż 5 funtów (22,2 N) w celu otwarcia lub
zamknięcia. Zamki, korby i inny osprzęt okienny
powinny być zgodne z pkt 4.27.
A4.13 Drzwi.
A4.13.8 Progi w drzwiach. Progi i zmiany wysokości
powierzchni w drzwiach są szczególnie niedogodne
dla osób na wózkach inwalidzkich, które
charakteryzują się również słabą kondycją fizyczną
lub ograniczonym zakresem ruchu ramion, ponieważ
do pokonania zmiany poziomu wymagane jest
skomplikowane manewrowanie, jednocześnie
obsługując drzwi.
A4.13.9 Okucia drzwi. Niektóre osoby
niepełnosprawne muszą popychać drzwi wózkiem lub
balkonikiem, aby je otworzyć. Zastosowane nakładki
ochronne na drzwi z samozamykaczem mogą
ograniczyć wymagane zabiegi konserwacyjne,
ponieważ drzwi staną się bardziej odporne na
uderzenia wózków inwalidzkich i lasek. Aby były
skuteczne, powinny pokrywać szerokość drzwi
pomniejszoną o 2 cale (51 mm), do wysokości 16 cali
(405 mm) od dolnej krawędzi i powinny być
wyśrodkowane na całej szerokości drzwi.
A4.13.10 Samozamykacze. Samozamykacze
z funkcjami opóźniającymi zamykanie dają osobie
więcej czasu na wykonanie manewrów w drzwiach.
Są one szczególnie przydatne w często używanych
drzwiach wewnętrznych, takich jak wejścia do toalet.
A4.13.11 Siła potrzebna do otwarcia drzwi.
Chociaż większość osób z niepełnosprawnościami
ruchowymi może wywierać nacisk wynoszący co
najmniej 5 funtów (22,2 N), zarówno pchając, jak
i ciągnąc z pozycji stacjonarnej, to niektóre osoby
z poważnymi niepełnosprawnościami nie mogą
wywierać nacisku o wartości 3 funtów (13,13 N).
Chociaż niektóre osoby nie są w stanie poradzić
sobie z dopuszczalnymi siłami określonymi

A4.15. Pitniki oraz chłodziarki do wody.

w niniejszych wytycznych, a wiele innych ma
trudności, samozamykacze muszą cechować się
określoną, minimalną siłą, aby zamknąć drzwi
w sposób zadowalający. Siły potrzebne do pchania
lub ciągnięcia drzwi są mierzone za pomocą skali
pchanie-ciągnięcie w następujących warunkach:
(1) Drzwi skrzydłowe: Siła stosowana prostopadle
do drzwi przy mechanizmie do otwierania drzwi lub
30 cali (760 mm) od strony zawiasu, w zależności od
tego, który punkt jest dalej od zawiasu.
(2) Drzwi przesuwne lub składane: Siła stosowana
równolegle do drzwi przy klamce lub zamku do drzwi.
(3) Stosowanie siły: Siłę należy stosować
stopniowo, aby nie przekroczyła ona oporu drzwi.
W wysokich budynkach różnice ciśnienia powietrza
mogą wymagać modyfikacji tej specyfikacji w celu
spełnienia założeń funkcjonalnych.
A4.13.12 Drzwi automatyczne i drzwi ze
wspomaganiem otwarcia. Przesuwne drzwi
automatyczne nie potrzebują barier ochronnych i są
wygodniejsze dla osób na wózkach inwalidzkich
i osób z wadami wzroku. Jeżeli wolno otwierające się
automatyczne drzwi mogą zostać ponownie
aktywowane przed zakończeniem cyklu zamykania,
będą one bardziej dogodne w ruchliwych przejściach.
A4.15. Pitniki oraz chłodziarki do wody.
A4.15.2 Wysokość dyszy. Dwa pitniki do picia
wody, zamontowane obok siebie lub na jednym
postumencie, mogą być używane przez osoby
niepełnosprawne i osoby, którym trudno się schylić.
A4.16 Miski ustępowe.
A4.16.3 Wysokość. Preferencje w zakresie
wysokości sedesów różnią się znacznie wśród osób
niepełnosprawnych. Sedesy zainstalowane wyżej
mogą być wygodniejsze dla osób częściowo
niepełnosprawnych, ale często jest niekorzystna dla
użytkowników wózków inwalidzkich i innych osób.
Deski sedesowe zainstalowane na wysokości 18 cali
(455 mm) wydają się być rozsądnym kompromisem.
Dostępne są grube deski i pierścienie wypełniające,
aby dostosować standardowe elementy wyposażenia
do tych wymogów.

A4.16.4 Uchwyty. Rys. A6 (a) i (b) przedstawiają
podejścia przekątne i boczne, najczęściej używane do
przesiadania się z wózka inwalidzkiego na miskę
ustępową. Niektórzy użytkownicy wózków
inwalidzkich mogą przesiąść się z przedniej części
sedesu, podczas gdy inni stosują podejście
90 stopniowe. Większość osób korzystających
z dwóch dodatkowych podejść może również
zastosować podejście przekątne lub boczne.
A4.16.5 Przyciski spłuczek. Zawory spłuczki
i powiązana instalacja wodno-kanalizacyjna można
umieścić za ścianami lub z boku sedesu lub można
zapewnić pokrywę sedesu, jeżeli armatura znajduje
się bezpośrednio za deską sedesową. Takie
konstrukcje zmniejszają ryzyko odniesienia obrażeń
i utraty równowagi spowodowanych oparciem się
o okucia. Przyciski spłuczek typu zbiornikowego
posiadają standaryzowane miejsce montażu po lewej
stronie zbiornika (stojąc przed zbiornikiem).
Na specjalne zamówienie dostępne są zbiorniki
z przyciskami zamontowanymi po prawej stronie.
Jeżeli organy administracyjne wymagają, aby
przyciski zaworów spłuczki znajdowały się
w położeniu, które kłóci się z umiejscowieniem
tylnego uchwytu, wówczas uchwyt ten można
podzielić lub przesunąć go w kierunku szerszego
boku sedesu.
A4.16.7 Miski ustępowe dla dzieci. Należy
stosować się do wymogów określonych w pkt 4.16.7,
jeżeli stosuje się wyjątek dla dziecięcych misek
ustępowych opisany w pkt 4.16.1. Zastosowanie tego
wyjątku jest opcjonalne, ponieważ niniejsze wytyczne
nie wymagają zaprojektowania misek ustępowych ani
innych elementów budynku według wymiarów dzieci.
Poniższa tabela zawiera dodatkowe wskazówki
dotyczące stosowania specyfikacji w zakresie misek
ustępowych dla dzieci w zależności od grupy
wiekowej dla której są przeznaczone i odzwierciedla
różnice w rozmiarze, wzroście i zasięgu dzieci od 3 do
12 lat. Wybrane specyfikacje powinny odpowiadać
wiekowi podstawowej grupy użytkowników.
Specyfikacja jednej grupy wiekowej powinna być
konsekwentnie przestrzegana podczas instalacji
miski ustępowej i powiązanych elementów.
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A4.17 Kabiny ustępowe.

Rys. A6
Przesiadanie się z wózka inwalidzkiego
(a) Podejście po przekątnej. 1. Przyjmuje pozycję do przesiadania się, odchyla podnóżki, zaciąga hamulec.
2. Odsuwa podłokietniki, przesiada się. 3. Odsuwa wózek, zmienia pozycję (niektóre osoby składają wózek
lub ustawiają go pod kątem 90 ° do toalety. 4. Zajmuje miejsce na toalecie, zwalnia hamulec.
(b) Podejście boczne. 1. Przyjmuje pozycję do przesiadania się, odchyla podnóżki, zaciąga hamulec.
2. Przesiada się. 3 Zajmuje miejsce na toalecie.
A4.17 Kabiny ustępowe.
A4.17.3 Wielkość i układ. Niniejsza część nakłada
wymóg zastosowania standardowej kabiny
o wymiarach 60 cali (1525 mm) (Rys. 30 (a))
i dopuszcza możliwość zastosowania alternatywnej
kabiny o szerokości 36 cali (915 mm) lub 48 cali
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(1220 mm) (Rysunek 30 (b)) tylko w przypadku
przebudowy, gdy zapewnienie standardowej toalety
jest technicznie niewykonalne lub gdy lokalne
kodeksy hydrauliczne zabraniają zmniejszania liczby
elementów wyposażenia. Standardowa kabina
ustępowa zapewnia wolną przestrzeń po jednej

A4.19 Umywalki i lustra.

stronie miski ustępowej w celu umożliwienia osobom
poruszanie się, takich jak balkoniki, laski lub kule
korzystającym z wózków inwalidzkich przesiadanie
potrafią lepiej wykorzystać dwa równoległe uchwyty
się z wózka inwalidzkiego na miskę ustępową z boku
w alternatywnej kabinie o szerokości 36 cali
lub po przekątnej. Jednak niektóre osoby
(915 mm), aby powrócić do pozycji stojącej.
niepełnosprawne używające urządzeń ułatwiających
Tabela A3 Specyfikacje dla misek ustępowych dla dzieci w wieku 3-12 lat
3-4 lat
5-8 lat
9-12 lat
12 cali
12-15 cali
15-18 cali
(1) Oś miski ustępowej
(305 mm)
(305-380 mm)
(380-455 mm)
(2) Wysokość deska
11-15 cali
12-15 cali
15-18 cali
sedesowa
(280-305 mm)
(305-380 mm)
(380-430 mm)
18-20 cali
20-25 cali
25-27 cali
(3) Wysokość uchwytu
(455-510 mm)
(510-635 mm)
(635-685 mm)
14 cali
14-17 cali
17-19 cali
(4) Wysokość dozownika
(355 mm)
(355-430 mm)
(430-485 mm)
W dużych toaletach, w których przewidziano sześć
lub więcej kabin toaletowych, wymagane jest zatem
zapewnienie kabiny o szerokości 36 cali (915 mm)
z równoległymi uchwytami, oprócz standardowej
kabiny wymaganej w nowym budownictwie.
Szerokość 36 cali (915 mm) jest niezbędna do
prawidłowego korzystania z uchwytów; w szerszych
kabinach uchwyty znajdowałyby się zbyt daleko od
siebie, aby można z nich było łatwo korzystać, a
w węższych poręcze znajdowałyby się zbyt blisko
miski ustępowej. Ponieważ kabina jest przeznaczona
przede wszystkim do korzystania przez osoby
używające lasek, kul i balkoników, a nie przez osoby
na wózkach inwalidzkich. Długość kabiny może być
konwencjonalna, jednak drzwi muszą otwierać się na
zewnątrz w celu zapewnienia przestrzeni użytkowej
dla osób korzystających z kul lub balkoników.
A4.17.5 Drzwi. Aby ułatwić użytkownikom wózków
inwalidzkich zamykanie drzwi kabiny toaletowej,
można je wyposażyć w samozamykacze, sprężyste
zawiasy lub drążek montowany na wewnętrznej
stronie drzwi przy zawiasie.
A4.17.7 Kabiny toaletowe dla dzieci. Zob. A4.16.7.
A4.19 Umywalki i lustra.
A4.19.6 Lustra. Jeżeli z luster mają korzystać
zarówno osoby poruszające się samodzielnie, jak
i osoby na wózkach inwalidzkich, ich wysokość musi
wynosić co najmniej 74 cali (1880 mm) mierząc od
górnej krawędzi. Jedno pełnowymiarowe lustro może
służyć wszystkim osobom, w tym dzieciom. Przed
pełnowymiarowym lustrem należy zapewnić wolną

przestrzeń na podłodze o wymiarach 30 na 48 cali
(760 mm na 1220 mm) dla podejścia od przodu.
Drzwi nie powinny się otwierać w kierunku tej
przestrzeni. Lustra znajdujące się nad umywalkami
przeznaczonymi dla dzieci powinny być montowane
tak, aby dolna krawędź lustra znajdywała się na
wysokości nieprzekraczającej 34 cale (865 mm) nad
posadzką lub na najniższej wysokości dozwolonej dla
wyposażenia i powiązanych elementów.
A4.21 Kabiny prysznicowe.
A4.21.1 Uwagi ogólne. Kabiny prysznicowe
o wymiarach 36 cali na 36 cali (915 mm na 915 mm)
zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo osobom, które
mają trudności z utrzymaniem równowagi, ponieważ
wszystkie poręcze i ściany są w zasięgu ręki. Osoby
siedzące korzystają ze ścian pryszniców o wymiarach
36 cali x 36 cali (915 mm x 915 mm) dla oparcia
pleców. Kabiny prysznicowe o szerokości 60 cali
(1525 mm) bez progu mogą zwiększyć użyteczność
łazienki dla osób na wózkach inwalidzkich, ponieważ
strefa prysznicowa zapewnia dodatkową przestrzeń
manewrową.
A4.22 Toalety.
A4.22.3 Wolna przestrzeń podłogi. W wielu małych
obiektach jednoosobowe toalety muszą służyć
wszystkim użytkowników budynku. Ponadto,
wytyczne zezwalają na zastosowanie toalet
„koedukacyjnych” lub „rodzinnych” zamiennie, gdy
można wykazać techniczną niewykonalność.
Doświadczenie pokazuje, że zagwarantowanie
dostępnych toalet „koedukacyjnych” lub
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A4.23 Łazienki, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia z natryskami.

jednoosobowych jest rozsądnym sposobem
zapewnienia dostępu osobom na wózkach
inwalidzkich i ich asystentom zwłaszcza, gdy osoby
te należą do płci przeciwnej. Ponieważ urządzenia te
okazały się bardzo przydatne, często za korzystne
uważa się zainstalowanie toalety „koedukacyjnej”
w nowych obiektach, oprócz udostępnienie toalet
wielokabinowych, szczególnie w centrach
handlowych, dużych salach i centrach
kongresowych.
Rysunek 28 (sekcja 4.16) przedstawia minimalne
wymiary wolnej przestrzeni podłogi dla miski
ustępowej w dostępnych toaletach „koedukacyjnych”.
Przerywane linie oznaczają minimalną wolną
przestrzeń podłogi, w zależności od kierunku
podejścia, wymaganą dla osób na wózkach
inwalidzkich, aby przesiąść się na miskę ustępową.
Wymiary odpowiednio 48 cali (1220 mm) i 60 cali
(1525 mm) odpowiadają przestrzeni wymaganej dla
dwóch powszechnie stosowanych podejść dla
przesiadania się wykorzystywanych przez osoby na
wózkach inwalidzkich (zob. Rys. A6). Należy
pamiętać, że umieszczenie umywalek bezpośredniej
przy sedesie uniemożliwia przesiadanie się z boku
pokazane na Rys. A6 (b). Aby umożliwić przesiadanie
się z boku, przestrzeń przylegająca do sedesu musi
być wolna od przeszkód i wynosić 42 cale (1065 mm)
od osi sedesu (Rys. 28), a umywalka nie może
znajdować się w tej wolnej przestrzeni. Przy
określaniu możliwych lokalizacji ścian należy wziąć
pod uwagę promień skrętu lub nawrót, wolną
przestrzeń podłogi przy umywalce oraz przestrzeń
manewrową przy drzwiach. W drzwiach należy
zastosować zamek lub inne środki gwarantujące
prywatność.
ZALECENIA:
1. W nowym budownictwie, w niektórych
sytuacjach, dostępne pojedyncze toalety mogą
okazać się pożądane, ponieważ mogą służyć szerokiej
gamie użytkowników budynku. Nie można ich jednak
używać zamiast toalet wielokabinowych zgodnych,
dostępnych zgodnie z wymaganiami.
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2. W miejscach, w których zachowanie ścisłej
zgodności z wytycznymi dotyczącymi dostępnych
toalet jest technicznie niewykonalna, w przypadku
przebudowy istniejących obiektów, rozsądną
alternatywę wydają się dostępne toalety
„koedukacyjne”.
3. Projektując dostępne toalety jednoosobowe,
zapewnienie odpowiedniej przestrzeni umożliwiającej
przesiadanie się z boku będzie najlepszym
rozwiązaniem dla większości osób na wózkach
inwalidzkich.
A4.23 Łazienki, pomieszczenia higienicznosanitarne oraz pomieszczenia z natryskami.
A4.23.3 Wolna przestrzeń podłogi. Rysunek A7
przedstawia dwie możliwe konfiguracje toalety
z prysznicem, pod który można wjechać. Pokazany
konkretny prysznic został zaprojektowany tak, aby
pasował dokładnie do wymiarów standardowej
wanny. Ponieważ prysznic nie posiada krawędzi,
przestrzeń podłogi można wykorzystać na wymaganą
przestrzeń manewrową. Pozwoliłoby to na
zmniejszenie powierzchni toalety, co byłoby
wykluczone w przypadku wanny i pozostawienie
wystarczającej przestrzeni podłogi, aby można było
uznać ją za dostępną. Projekt ten może zapewnić
dostępność w obiektach, w których przestrzeń jest
bezcenna (tj. w hotelach i placówkach opieki
zdrowotnej). Alternatywna kabina prysznicowa do
której można wjechać (Rys. 57b) zapewnia również
wystarczającą przestrzeń dla manewru "nawrotu”
i nie wymaga instalacji hydraulicznej na więcej niż
jednej ścianie.
A4.23.9 Szafki na leki. Inne rozwiązania
pozwalające na przechowywanie produktów
medycznych i higieny osobistej bardzo przydają się
dla osób niepełnosprawnych. Półki, szuflady i szafki
montowane na podłodze można instalować tak, aby
znajdowały się w zasięgu osób niepełnosprawnych.
A4.25.3 Wysokość. Wytyczne dotyczące zasięgu
dzieci znajdują się w pkt A4.2.5 i 4.2.6.

A4.26 Poręcze, uchwyty oraz siedziska do wanny i pod prysznic.

Rys. A7
A4.26 Poręcze, uchwyty oraz siedziska do wanny
i pod prysznic.
A4.26.1 Uwagi ogólne. Wiele osób
niepełnosprawnych polega w dużej mierze na
poręczach i uchwytach w celu utrzymania równowagi
i zapobieżenia poważnym upadkom. Wiele osób
opiera swoje przedramiona między podporami
a ścianami, aby zapewnić sobie większą stabilność
w utrzymaniu równowagi lub przy podnoszeniu się.
Prześwit dla uchwytu wynoszący 1-1/2 cala (38 mm)
wymagany w niniejszych wytycznych stanowi
prześwit bezpieczeństwa w celu zapobieżenia
obrażeniom wynikającym z wsunięcia się ramion
w otwory. Zapewnia również odpowiednią przestrzeń
do chwytania.
A4.26.2 Rozmiar i rozmieszczenie uchwytów
i poręczy. Specyfikacja ta dopuszcza alternatywne
kształty poręczy, o ile pozwalają one na inny uchwyt
podobny do tego zapewnianego przez okrągły
przekrój o wymiarach od 1-1 / 4 cali do 1-1 / 2 cali
(32 mm do 38 mm).
A4.27 Przyciski i mechanizmy.
A4.27.3 Wysokość. Rys. A8 ilustruje ponadto
przepisy w zakresie obowiązkowych i zalecanych
wytycznych dla wysokości montażu przycisków dla
typowego sprzętu.

Gniazda elektryczne zainstalowane w celu obsługi
poszczególnych urządzeń i nieprzeznaczone do
regularnego lub częstego użytkowania przez
użytkowników budynku nie muszą być montowane
w określonych zakresach zasięgu kończyn.
Przykładami mogą być gniazda instalowane
specjalnie dla zegarów ściennych, lodówek
i kuchenek mikrofalowych. Wytyczne dotyczące
zasięgu dzieci znajdują się w pkt A4.2.5 i 4.2.6.
A4.28 Alarmy.
A4.28.2 Alarmy dźwiękowe. Alarmy dźwiękowe
muszą mieć natężenie i częstotliwość przyciągające
uwagę osób z częściową utratą słuchu. Ogólnie rzecz
biorąc, osoby po 60. roku życia mają trudności
z odbieraniem częstotliwości wyższych niż 10 000 Hz.
Najlepszy jest sygnał alarmowy, który posiada
okresowy element w swoim sygnale, taki jak
pojedyncze dzwonki (dzwonek-pauza-dzwonekpauza), niski-wysoki (góra-dół-góra-dół) i szybkie
pikanie (włączony-wyłączony-włączony-wyłączony ).
Należy unikać dźwięków ciągłych lub dających
pogłos. Należy wybrać sygnał, który ma dźwięk
charakteryzujący się trzema lub czterema wyraźnymi
tonami bez zbędnego „szumu” pomiędzy nimi.
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A4.29 Dotykowe sygnały ostrzegawcze.

(a)
Możliwy zasięg przedni

(b)
Możliwy zasięg boczny

Rys. A8
Ograniczenia kontroli zasięgu
A4.28.3 Alarmy wizualne. Specyfikacje w niniejszej
części nie wykluczają zastosowania strefowych lub
kodowanych systemów alarmowych.
A4.28.4 Alarmy pomocnicze. Umieszczanie
wizualnych alarmów w pomieszczeniach, w których
osoby niesłyszące mogą pracować lub mieszkać
samotnie, może zagwarantować, że zostaną
ostrzeżone, gdy alarm sygnalizujący zagrożenie
zostanie aktywowany. W celu zapewnienia
skuteczności, urządzenia tego rodzaju muszą zostać
umieszczone i ukierunkowane tak, aby rozproszyć
sygnały i odbicia w przestrzeni lub gwałtownie
podnieść ogólny poziom światła. Jednak same
alarmy wizualne niekoniecznie stanowią najlepszy
sposób ostrzeżenia osób śpiących. W badaniu
przeprowadzonym przez Underwriters Laboratory
(UL) stwierdzono, że do obudzenia osób śpiących
wymagane jest użycie lampy błyskowej ponad siedem
razy jaśniejszej (110 kandeli versus 15 kandeli na tej
samej odległości) potrzebnej do ostrzeżenia
obudzonych osób w normalnie oświetlonym pokoju
dziennym.
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W przypadku hoteli i innych pomieszczeń, w których
mogą przebywać osoby śpiące, UL wykazało, że
aktywowane sygnałem urządzenie wibrujące
umieszczone między materacem a sprężynami lub
pod poduszką jest znacznie skuteczniejsze
w ostrzeganiu osób śpiących. Wiele łatwo dostępnych
urządzeń można aktywować jest za pomocą dźwięku,
aby mogły zareagować na budzik, radio z budzikiem,
budzenie telefoniczne lub czujnik dymu
w pomieszczeniu. Aktywacji przez system alarmowy
budynku można dokonać za pomocą oddzielnego
obwodu aktywującego alarm dźwiękowy, który z kolei
uruchomiłby urządzenie wibrujące lub za pomocą
sygnału przesyłanego przez zwykłe gniazdo 110woltowe. Przesyłanie sygnałów przez linię
energetyczną jest stosunkowo proste i stanowi
podstawę popularnych dla niedrogich systemów
zdalnego sterowania oświetleniem sprzedawanych do
użytku domowego w wielu domach towarowych
i sklepach z elektroniką. Na tej samej zasadzie
działają „bezprzewodowe” domofony.
A4.29 Dotykowe sygnały ostrzegawcze.

A4.30 Oznakowanie.

A4.29.2 Dotykowe sygnały ostrzegawcze na
powierzchniach do chodzenia. Materiał użyty do
zapewnienia kontrastu powinien cechować się co
najmniej 70%. kontrastowością. Kontrast
w procentach określa się poprzez:
Kontrast = [(B1 – B2)/B1] x 100
gdzie B1= wartość współczynnika odbicia światła
(LRV) jaśniejszego obszaru
oraz B2= wartość współczynnika odbicia światła
(LRV) ciemniejszego obszaru
Należy pamiętać, że przy jakimkolwiek zastosowaniu
zarówno biel, jak i czerń nigdy nie są absolutne;
dlatego B1 nigdy nie jest równy 100, a B2 jest zawsze
większy niż 0.
A4.30 Oznakowanie.
A4.30.1 Uwagi ogólne. W kompleksach budynków,
w których samodzielne odnajdywanie lokalizacji (na
przykład kampusy uniwersyteckie) może być
regularną koniecznością, mapy dotykowe lub
wcześniej zapisane instrukcje mogą być bardzo
pomocne dla osób niedowidzących. Opracowano
i przetestowano kilka map i instrukcji dźwiękowych
dla określonych zastosowań. Rodzaj użytej mapy lub
instrukcji musi opierać się na informacjach, które
mają być przekazane i które w dużym stopniu zależą
od rodzaju budynków lub użytkowników.
Punkty orientacyjne łatwe do odróżnienia przez
osoby niedowidzące są przydatne jako wskazówki
orientacyjne. Takie wskazówki obejmują zmiany
poziomu oświetlenia, jasne kolory, niepowtarzalne
wzory, murale na ścianach, położenie specjalnego
wyposażenia lub inne elementy architektoniczne.

planowanym polu widzenia. Istnieje możliwość, że
osoba cierpiąca na znaczną krótkowzroczność będzie
musiała podejść znacznie bliżej, aby rozpoznać literę
danego rozmiaru niż osoba z normalną ostrością
widzenia.
A4.30.4 Wypukłe i brajlowskie znaki oraz
piktogramy. Standardowe wymiary dla pisma
Braille’a są następujące:
Średnica kropki
Przerwa pomiędzy
krokami
Poziomy odstęp
między znakami
Pionowy odstęp
między znakami

.059 cali
.090 cali
.241 cali
.395 cali

Wypukłe obramowanie wokół znaków zawierających
wypukłe litery może utrudniać ich odczytanie, chyba
że obramowanie znajduje się daleko od znaków.
Dostępne oznakowanie z materiałami opisowymi na
temat budynków publicznych, zabytków i obiektów
o znaczeniu kulturalnym mogą nie dostarczać
wystarczająco szczegółowych i znaczących
informacji. Tłumacze-przewodnicy, urządzenia audio
oraz inne metody mogą okazać się bardziej skuteczne
przy prezentacji takich informacji.
A4.30.5 Wykończenie i kontrast. Zaleca się
wykończenie w stylu skorupki jajka (11 do 19 stopni
połysku na 60 stopniowej skali miernika połysku).
Badania wskazują, że znaki są bardziej czytelne dla
osób słabowidzących, gdy kontrastują z tłem na
poziomie co najmniej najmniej 70 procent. Kontrast
w procentach określa się poprzez:
Kontrast = [(B1 – B2)/B1] x 100

Wiele osób niepełnosprawnych cierpi z powodu
ograniczonych ruchów głowy i ograniczonego
peryferyjnego pola widzenia. Dlatego właśnie
najłatwiej jest im zauważyć oznakowanie umieszczone
prostopadle do ścieżki poruszania się. Ogólnie rzecz
biorąc, ludzie potrafią odróżnić oznakowanie
znajdujące się pod kątem 30 stopni po obu stronach
linii środkowej twarzy bez poruszania głową.

gdzie B1= wartość współczynnika odbicia światła
(LRV) jaśniejszego obszaru

A4.30.2 Proporcje liter. Czytelność drukowanych
liter jest funkcją postrzegania odległości, wysokości
znaku, stosunku szerokości liter do ich wysokości,
kontrastu koloru między literą a tłem oraz czcionką
wydruku. Rozmiar liter musi opierać się na

Największą czytelność uzyskuje się zwykle dzięki
zastosowaniu jasnych znaków lub symboli na
ciemnym tle.

oraz B2 = wartość współczynnika odbicia światła
(LRV) ciemniejszego obszaru
Należy pamiętać, że przy każdym użyciu zarówno biel,
jak i czerń nigdy nie są absolutne; dlatego B1 nigdy
nie jest równy 100, a B2 jest zawsze większy niż 0.

A4.30.7 Symbole dostępności dla różnych
rodzajów systemów słuchowych. Ust. 4 niniejszego
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A4.31 Telefony.

pkt nakłada wymóg zapewnienia oznakowania
wskazującego dostępność systemów wspomagających
słyszenie. Należy wyświetlić odpowiedni komunikat
z międzynarodowym symbolem dostępu dla osób
niedosłyszących, ponieważ symbol ten oznacza
ogólną dostępność dla osób z ubytkami słuchu.
Niektóre sugestie to:
PODCZERWIEŃ
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY SŁYSZENIE
DOSTĘPNY
---ZAPYTAJ--PĘTLA AUDIO W UŻYCIU
PRZEKRĘĆ PRZEŁĄCZNIK W KSZTAŁCIE LITERY T,
ABY LEPIEJ SŁYSZEĆ
---LUB POPROŚ O POMOC--FM
WSPOMAGANIE SŁYSZENIA
SYSTEM DOSTĘPNY
---ZAPYTAJ--Symbol może być używany do powiadamiania osób
o dostępności innych dodatkowych elementów
pomocy i usług, takich jak: napisy w czasie
rzeczywistym, tłumacze języka migowego i tłumacze
ustni.
A4.30.8 Poziomy oświetlenia. Poziomy oświetlenia
na powierzchni znaku powinny mieścić się
w zakresie od 100 do 300 luksów (od 10 do
30 stopokandeli) i być jednolite na powierzchni
znaku. Znaki powinny być umieszczone w taki
sposób, aby poziom oświetlenia na powierzchni
znaku nie był znacznie przekroczony przez otaczające
źródło światła lub widoczne jasne źródło światła za
lub przed znakiem.
A4.31 Telefony.
A4.31.3 Wysokość instalacji. W miejscach,
w których działa sygnał wolnej linii przed
wrzuceniem monety, połączenia można wykonywać
za pośrednictwem telefonu na monety obsługiwanego
przez operatora bez wkładania monet. Przycisk
operatora znajduje się na wysokości 46 cali
(1170 mm), jeżeli otwór na monety został
umieszczony na wysokości 54 cali (1370 mm).
Powszechnie dostępny telefon publiczny z otworem
wrzutowym zamontowanym niżej na urządzeniu
umożliwiłby uniwersalną instalację telefonów na
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wysokości 48 cali (1220 mm) lub niżej dla wszystkich
działających części.
A4.31.9(1) Publiczny telefon tekstowy (TTY) może
być zintegrowanym telefonem tekstowym z płatnym
automatem lub konwencjonalnym przenośnym
telefonem tekstowym (TTY), który jest na stałe
przymocowany do obudowy telefonicznej lub w jej
pobliżu. Aby można było z niego korzystać wraz
z płatnym telefonem, telefon tekstowy (TTY) nie jest
niezależnym zintegrowanym telefonem
tekstowym, płatny automat wymaga półki
o wystarczająco dużej (10 cali (255 mm) szerokości
i 10 cali (255 mm)) głębokości z minimalnym
odstępem pionowym wynoszącym 6 cali (150 mm)),
aby pomieścić urządzenie, gniazdko elektryczne
i przewód zasilający.
A4.31.9(3) Podobne ułatwienie można osiągnąć
wykorzystując przenośne telefony tekstowe (TTY).
Telefon tekstowy (TTY) powinien być tak
zainstalowany, aby osoba pragnąca z niego
skorzystać miała do niego łatwy i wygodny dostęp.
Obecnie projektowane kieszonkowe telefony tekstowe
(TTY) do użytku osobistego nie są przystosowane dla
szerokiego grona użytkowników. Takie urządzenia
nie byłyby uznawane za zasadniczo równoważne
z konwencjonalnymi telefonami tekstowymi (TTY).
Jednak w przyszłości wraz z rozwojem technologii
może się to zmienić.
A4.32 Stałe lub wbudowane siedzenia i stoły.
A4.32.4 Wysokość stołów lub blatów. Różne rodzaje
pracy wymagają różnych wysokości stołu lub blatu dla
wygody i optymalnej wydajności. Lekka i wymagająca
dokładności praca, taka jak pisanie, wymaga
ustawienia stołu lub blatu na wysokości łokcia
stojącej osoby. Ciężka praca manualna, taka jak
wałkowanie ciasta wymaga blatu lub stołu
o wysokości ok. 10 cali (255 mm) poniżej wysokości
łokcia w przypadku osoby stojącej. Powyższa zasada
wysokiego/niskiego stołu ma również zastosowanie do
osób siedzących; jednakże czynnikiem ograniczającym
w przypadku pracy manualnej w pozycji siedzącej jest
prześwit pod stołem lub blatem.
W Tabeli 1 przedstawiono dogodne wysokości blatu
dla osób siedzących. Duże zróżnicowanie wysokości
dla wygody i optymalnej wydajności wskazuje na
potrzebę alternatyw lub kompromisu w odniesieniu
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do wysokości, jeżeli osoby stojące i siedzące będą
korzystać z tego samego blatu.
TABELA A1
Dogodne wysokości stołów i blatów dla osób
siedzących1

Warunki korzystania
Siedzący na wózku inwalidzkim:
Praca manualna
– Biurko lub unoszone
podłokietniki
Stałe, pełnowymiarowe
podłokietniki2
Lekka, precyzyjna praca:
Biurko lub unoszone
podłokietniki
Stałe, pełnowymiarowe
podłokietniki2
Siedzący na wysokim krześle
16 cali (405 mm):
Praca manualna
Lekka, precyzyjna praca

Niskie
kobiety
w mm

Wysocy
mężczyźni
w mm

26

660

30

760

323

815

323

815

29

735

34

865

323

815

34

865

26
28

660
710

27
31

685
785

1Wszystkie

wymiary opierają się na grubości
powierzchni roboczej wynoszącej 1 1/2 cali (38 mm)
oraz prześwicie wynoszącym 1 1/2 cali (38 mm)
pomiędzy nogami oraz spodem powierzchni roboczej.
2Tego

rodzaju podłokietnik wózka inwalidzkiego nie
przeszkadza w ustawieniu wózka pod powierzchnią
roboczą.
3Wymiar

ten jest ograniczony wysokością
podłokietników: lepsza byłaby niższa wysokość.
Niektóre osoby z tej grupy wolą niższe powierzchnie
robocze wymagające ustawienia wózka inwalidzkiego
tyłem od krawędzi blatu.
A4.33 Miejsca zgromadzeń.
A4.33.2 Wielkość miejsc na wózek inwalidzki.
Miejsca wystarczająco duże, aby pomieścić dwa
wózki inwalidzkie pozwolą osobom przychodzącym
na występ razem na przebywanie razem.
A4.33.3 Rozmieszczenie miejsc dla wózków
inwalidzkich. Lokalizację miejsc dla wózków można
tak zaplanować, aby zapewnić ich zróżnicowane
rozmieszczenie w obrębie miejsc siedzących.
Umożliwi to wybór pod względem kategorii oglądania
wydarzenia i cen.
Kodeksy bezpieczeństwa budowlanego / ochrony
życia określają minimalne odległości między rzędami
siedzeń stałych z uwzględnieniem liczby siedzeń

w rzędzie, szerokości i rozmieszczenia korytarza
wyjściowego oraz położenia drzwi wyjściowych.
„Kontynentalne” miejsca siedzące, z większą liczbą
miejsc w rzędzie i proporcjonalnym wzrostem
odstępów między rzędami i drzwiami wyjściowymi,
ułatwiają pokonanie drogi ewakuacyjnej dla
wszystkich osób oraz zwiększają dostęp do miejsc
siedzących w środkowym rzędzie, szczególnie dla
osób, które mają trudności z chodzeniem. Podczas
projektowania stałych miejsc siedzących należy
uwzględnić tę pozytywną cechę „kontynentalnych”
miejsc siedzących wraz ze wszystkimi innymi
czynnikami.
Zaleca się stosowanie unoszonych podłokietników
w stałych miejscach siedzących, jakie przewidziane
są w miejscach zgromadzeń. Dzięki temu osoba na
wózku inwalidzkim lub korzystająca z innego
urządzenia ułatwiającego poruszanie się może
przesiąść się na miejsce siedzące, gdzie w ramach
rozrywki zapewniany jest ruch i inne efekty
A4.33.6 Umieszczenie systemów słuchowych.
Odległość 50 stóp (15 m) pozwala osobie na
rozróżnienie wyrazu twarzy wykonawców.
A4.33.7 Rodzaje systemów słuchowych. System
wspomagający słyszenie odpowiedni dla miejsca
zgromadzenia dla grupy osób lub w przypadku
miejsc, w których określone osoby nie są z góry
znane, takie jak teatr, sala wykładowa lub kino,
może różnić się od systemu odpowiedniego dla
konkretnej osoby przewidzianego jako dodatkowa
pomoc lub w ramach racjonalnego usprawnienia.
Odpowiednim urządzeniem dla osoby jest typ,
z którego może ona skorzystać, podczas gdy
odpowiedni system dla miejsca zgromadzenia będzie
musiał być nastawiony na „typowe” lub całościowe
zaspokojenie potrzeb różnych osób. System
słuchowy, z którego można korzystać z dowolnego
miejsca w strefie miejsc siedzących, jest
najelastyczniejszym sposobem na spełnienie
warunków niniejszej specyfikacji. Z gniazd
słuchawkowych ze zmienną regulacją głośności mogą
skorzystać tylko osoby z niewielkim ubytkiem
słuchu. Nie pomagają one osobom noszącym aparaty
słuchowe. W chwili obecnej pętle indukcji
magnetycznej są najbardziej realnym do realizacji
rodzajem systemu słuchowego dla osób z aparatami
słuchowymi wyposażonymi w „cewki T”, ale osoby
niekorzystające z aparatów słuchowych lub osoby
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noszące aparaty słuchowe niewyposażone
w przetworniki indukcyjne nie mogą z nich korzystać
bez specjalnych odbiorników. Systemy częstotliwości
radiowej mogą być wyjątkowo skuteczne i niedrogie.
Osoby nienoszące aparatów słuchowych mogą z nich
korzystać, ale osoby używające aparatów słuchowych
potrzebują do tego celu specjalnego odbiornika, ze
względu na sposób w jaki są one obecnie
zaprojektowane. Gdyby aparaty słuchowe były
wyposażone w gniazdo umożliwiające obejście
mikrofonów, wówczas systemy częstotliwości
radiowej byłyby odpowiednie zarówno dla osób
korzystających, jak i niekorzystających z aparatów
słuchowych. Przepisy Departamentu Sprawiedliwości
wdrażające tytuły II i III ADA wymagają, aby
podmioty publiczne i obiekty publiczne zapewniały
odpowiednie dodatkowe środki pomocy i usługi
w celu zapewnienia skutecznej komunikacji. Zob.
tytuł 28, część 35.160, tytuł 28, część 35.164 oraz
tytuł 28, część 36.303 Kodeksu Przepisów
Federalnych. W miejscach, w których stosuje się
systemy wspomagające słyszenie w celu zapewnienia
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skutecznej komunikacji, Ministerstwo
Sprawiedliwości uznaje za konieczne, aby część
odbiorników była kompatybilna z aparatami
słuchowymi.
Niektóre systemy słuchowe mogą podlegać
zakłóceniom ze strony innych urządzeń
i sprzężeniom z innymi aparatami słuchowymi osób
korzystających z tych systemów. Takie zakłócenia
mogą być kontrolowane przez staranne
projektowanie techniczne, które przewiduje źródła
sprzężenia w najbliższej okolicy.
W Tabeli A2 przedstawiono niektóre zalety i wady
różnych rodzajów systemów wspomagających
słyszenie. Ponadto, Rada Dostępności opublikowała
broszurę na temat systemów wspomagających
słyszenie wymieniającą centra pokazowe w całym
kraju, w których można uzyskać pomoc techniczną
przy wyborze i instalacji odpowiednich systemów.
Stan Nowy Jork przyjął również szczegółową
specyfikację techniczną, która może okazać się
użyteczna.
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Tabela A2
Wykaz urządzeń i systemów wspomagających słyszenie
PORÓWNANIE SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH SŁYSZENIE NA DUŻYCH OBSZARACH
Opis systemu

Zalety

Wady

Typowe zastosowanie

FALE ULTRAKRÓTKIE FM
(40 częstotliwości dostępnych
w wąskopasmowych systemach
transmisji. 10 częstotliwości
dostępnych w szerokopasmowych
systemach transmisji.)
Nadajniki: stacja bazowa FM lub
osobisty nadajnik przekazuje
sygnał do obszaru nasłuchu.
Odbiornik: kieszonkowy ze:
a) Słuchawkami (słuchawką(
b) Zestawem słuchawkowym
c) Indukcyjną pętlą słuchową lub
cewką sprzęgającą do osobistego
aparatu słuchowego wyposażonego
w cewkę telefoniczną.
d) Bezpośrednie wejście audio do
aparatu słuchowego (DAI)

● Bardzo mobilny, jeżeli noszony
z osobistym nadajnikiem
noszonym na ciele.
● Łatwy w instalacji.
● Może być używany osobno lub
razem z systemami PA
● Pozwala na wykorzystywania
wielu częstotliwości przez różne
grupy na tym samym obszarze (np.
tłumaczenie wielojęzyczne

● Przeniesienie sygnału do
sąsiednich pomieszczeń/obszarów
słuchania (może zapobiegać
zakłóceniom przy wykorzystaniu
różnych częstotliwości transmisji
dla każdego
pomieszczenia/obszaru słuchania.
Należy wybrać podczerwień, jeżeli
prywatność jest kluczowa
● Odbiorniki wymagane dla
każdego. Wymagana administracja
i konserwacja odbiorników.
● Podatny na elektryczne
zakłócenia przy użyciu z pętlą
indukcyjną (zapewnienie stopki
i kabla audio DAI jest
niepraktyczne dla zastosowań
publicznych)
● Niektóre systemy są bardziej
podatne na zakłócenia fal
radiowych i gubienie sygnału niż
inne

Punkty obsługi gości
Wycieczki z przewodnikiem
na zewnątrz
Wycieczki autobusowe
Sale spotkań
Sale konferencyjne
Audytoria
Sale lekcyjne
Sale sądowe
Kościoły i świątynie
Teatry
Muzea
Parki tematyczne
Areny
Stadiony sportowe
Domy spokojnej starości /
domy opieki
Szpitale

ŚWIATŁO PODCZERWIENI
Wzmacniacz słuchawkowy
obsługuje panel (-e) emitera (-ów)
obejmujący zasięgiem obszar
słuchania.
odbiorniki: zakładane pod brodę
wraz z:
a) Zestawem słuchawkowym
b) Słuchawką (-ami)
c) Pętla indukcyjna lub cewka
sprzęgająca do osobistego aparatu
słuchowego wyposażonego
w cewkę telefoniczną lub
d) Bezpośrednie wejście audio
(DAI) do aparatu słuchowego.

● W przeciwieństwie do indukcji
czy transmisji FM, transmisja IR
nie przenika przez ściany lub inne
masywne powierzchnie.
● Zapewnia poufność.
● Odbiorniki na podczerwień są
kompatybilne z większością
emiterów na podczerwień.
● Może być używane osobno lub
razem z istniejącymi systemami
PA.
● Może być wykorzystywane do
tłumaczenia wielojęzycznego (z
wykorzystaniem specjalnych
odbiorników o wielu
częstotliwościach.

● Odbiorniki wymagane dla
każdego. Wymagana administracja
i konserwacja odbiorników.
● Nieskuteczny w bezpośrednim
nasłonecznieniu.
● Wymagana staranna instalacja
w celu zapewnienia sygnału IR dla
całego obszaru słuchania.
● Podatny na elektryczne
zakłócenia przy jednoczesnym
używaniu pętli indukcyjnej
(zapewnienie stopki i kabla audio
DAI jest niepraktyczne dla
zastosowań publicznych)
● Żywotność emiterów różni się
w zależności od producenta.
● Budynki historyczne stwarzają
problemy instalacyjne.

Wewnętrzne punkty obsługi gości
Spotkania wymagające poufności
Sale narad
Sale konferencyjne
Audytoria
Sale lekcyjne
Sale sądowe
Kościoły i świątynie
Teatry
Muzea
Areny (tylko w pomieszczeniu)
Stadiony sportowe (tylko halowe)
Domy spokojnej starości /
domy opieki
Szpitale

Zmodyfikowano z wykresu opublikowanego przez Centrum Sound, Cupertino, California Cynthia L.
Compton, Assistive Devices Center
Department of Audiology and Speech Language Pathology, Gallaudet University, Washington DC (ciąg
dalszy na następnej stronie)
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Tabela A2
Wykaz urządzeń i systemów wspomagających słyszenie
PORÓWNANIE SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH SŁYSZENIE NA DUŻYCH OBSZARACH
Opis systemu

Zalety

Wady

KONWENCJONALNA PĘTLA
INDUKCYJNA
Nadajnik: Wzmacniacz
słuchawkowy obsługuje pętlę
indukcyjną obejmującą zasięgiem
obszar słuchania.
Odbiornik:
a) Aparat słuchowy wyposażony
w cewkę telefoniczną.
b) Kieszonkowy odbiornik
indukcyjny ze słuchawką lub
zestawem słuchawkowym.
c) Wbudowana antena prętowa
d) Cewka telefoniczna
w plastikowej obudowie
wyglądająca jak BTE, ITE lub
mikrokanałowy aparat słuchowy

● Wymaga niewielkiego lub
żadnego administrowania
odbiornikami, jeżeli większość
osób posiada aparaty słuchowe
wyposażone w cewkę telefoniczną.
Odbiorniki indukcyjne należy
stosować tam, gdzie używane
aparaty słuchowe nie są
wyposażone w cewkę telefoniczną.
● Odbiorniki indukcyjne są
kompatybilne ze wszystkimi
systemami z pętlą indukcyjną.
● Dyskretna przy zastosowaniu
z aparatem słuchowym z cewką
telefoniczną.
● Można stosować osobno lub
razem z systemami PA
● Systemy mobilne są dostępne
do użytku wśród małych grup
słuchaczy. Są one przechowywane
w walizce i konfigurowane
tymczasowo, w zależności od
potrzeb.

● Przeniesienie sygnału do
sąsiednich pomieszczeń
● Podatny na zakłócenia
elektryczne.
● Ograniczona mobilność, chyba
że obszary słuchania są wstępnie
wyposażone w pętlę lub
wykorzystuje się mały mobilny
system (zob. Zalety).
● Wymaga instalacji przewodu
tworzącego pętlę. Instalacja może
być trudna w istniejących
budynkach. Umiejętna instalacja
ważna w zabytkowych budynkach
(może być całkowicie
niedozwolona).
● Jeżeli słuchacz nie posiada
aparatu słuchowego
wyposażonego w cewkę
telefoniczną, wymaga
administracji i konserwacji
odbiorników.

Punkty obsługi gości
Dworce
Pojazdy transportu publicznego
Autobusy turystyczne
Sale narad
Sale konferencyjne
Audytoria
Sale lekcyjne
Sale sądowe
Kościoły i świątynie
Teatry
Muzea
Parki tematyczne
Areny
Stadiony sportowe
Domy spokojnej starości /
domy opieki
Szpitale

SYSTEM PĘTLI 3D
Nadajnik: Wzmacniacz
słuchawkowy obsługuje matę 3D
umieszczoną pod dywanem
obszaru słuchania.
Odbiorniki:
a) Osobisty aparat słuchowy
z cewką telefoniczną
b) Kieszonkowy odbiornik
indukcyjny ze słuchawką lub
zestawem słuchawkowym.
c) Wbudowana antena prętowa.
d) Cewka w plastikowej obudowie
wyglądająca jak BTE, ITE lub
mikrokanałowy

● Wymaga niewielkiego lub
żadnego administrowania
odbiornikami, pod warunkiem, że
większość słuchaczy posiada
aparaty słuchowe wyposażone
w cewkę telefoniczną.
● Odbiorniki indukcyjne są
kompatybilne ze wszystkimi
systemami z pętlą.
● Można używać osobno lub
razem z istniejącymi systemami
PA.
● Zredukowany efekt rozproszenia
sygnału umożliwia sąsiednim
pokojom pozostawanie w pętli bez
zakłócania sygnału.
● Maty pętli 3-D muszą znajdować
się w odległości 6 stóp w celu
uniknięcia rozproszenia sygnału.

● Ograniczona mobilność (obszary
mogą zostać wcześniej objęte
systemem 3-D w celu ułatwienia
przenoszenia).
● Wymaga instalacji maty 3D.
Instalacja może być trudna
w istniejących budynkach.
Umiejętna instalacja ważna
w zabytkowych budynkach (może
być całkowicie niedozwolona).
● Jeżeli słuchacz nie posiada
aparatu słuchowego
wyposażonego w cewkę
telefoniczną, wymaga
administracji i konserwacji
odbiorników.
● Podatny na zakłócenia
elektryczne.

Punkty obsługi gości
Dworce
Sale narad
Sale konferencyjne
Audytoria
Sale lekcyjne
Sale sądowe
Muzea
Parki tematyczne
Domy spokojnej starości /
domy opieki
Spotkania wymagające poufności
Szpitale

Typowe zastosowanie

Zmodyfikowano z wykresu opublikowanego przezCentrum Sound, Cupertino, California
Cynthia L. Compton, Assistive Devices Center
Department of Audiology and Speech Language Pathology, Gallaudet University, Washington DC
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A4.32.4 Sauny i łaźnie parowe. W saunie lub łaźni
parowej wymagane jest miejsce na obrót o średnicy
60 cali lub miejsce w kształcie litery T. Dopuszcza się
demontowalne ławki lub siedzenia, które mogą
znajdować się w miejscu obrotu o średnicy 60 cali
lub w kształcie litery T.
A4.37.3 Ławki. Podparcie pleców można uzyskać
poprzez umieszczenie ławek w taki sposób, aby
przylegały do ścian lub przez inne konstrukcje, które
będą spełniać określone minimalne wymiary.
A5.0 Restauracje i kawiarnie.
A5.1 Uwagi ogólne. Blat restauracyjny (w miejscach,
w których nie ma obsługi) zwykle znajduje się
w małych restauracjach serwujących jedzenie na
wynos, piekarniach lub kawiarniach i może stanowić
tylko wąską powierzchnię przeznaczoną do
serwowania i spożywania jedzenia zamontowaną na
ścianie. W tej części wymaga się, aby część blatu
znajdowała się na wymaganej dostępnej wysokości,
o ile został on zapewniony.
A7.0 Obiekty biznesowe, handlowe oraz
publiczne.
A7.2(3) (iii) Kontuary lub okienka kasowe
z przegrodami. Metody ułatwiające komunikację
głosową mogą obejmować kratki, listwy, okienka
komunikacyjne i inne urządzenia zamontowane
bezpośrednio w przegrodzie, przez które użytkownicy
mogą rozmawiać bezpośrednio i efektywnie. Metody
te muszą być zaprojektowane lub umieszczone w taki
sposób, aby były dostępne dla osoby, która stoi lub
siedzi. Jeżeli jednak z kontuaru korzystają wyłącznie
osoby siedzące, wówczas metoda ułatwiająca
komunikację dostępna dla osób stojących nie byłaby
konieczna.
A7.2(4) Systemy wspomagające słyszenie. We
wszystkich punktach sprzedaży i obsługi,
kontuarach, oknach kasowych i kioskach
informacyjnych, w których fizyczna bariera oddziela
personel obsługujący i klientów, zaleca się, aby
w każdym miejscu lub w grupie miejsc zapewnić co
najmniej jedno, zainstalowane na stałe urządzenie
wspomagające słyszenie zgodne z pkt 4.33.
W miejscach, w których zainstalowano systemy
wspomagające słyszenie, należy zapewnić
oznakowanie identyfikujące te punkty, które mają je
na wyposażeniu.

A7.3 Alejki do kas. Pkt 7.2 dotyczy kontuarów bez
alejek; sekcja 7.3 dotyczy alejek do kas. Do kontuaru
bez alejki (7.2) można podejść z więcej niż jednego
kierunku, np. w sklepie spożywczym. Aby skorzystać
z alejki do kas (7.3), klienci muszą wejść do
określonego obszaru (alejki) w określonym punkcie,
zapłacić za towary i wyjść w określonym punkcie.
A10.0 Środki transportu.
A10.3 Stałe obiekty i stacje.
A10.3.1(7) Znaki wskazujące drogę. Jednym ze
sposobów na uczynienie przycisków w automatach
biletowych użytecznymi dla osób z wadami wzroku
jest ich uwypuklenie tak, aby wystawały ponad
otaczającą powierzchnię. Te aktywowane za pomocą
ruchu mechanicznego będą prawdopodobnie lepiej
wyczuwalne. Jeżeli urządzenia do sprzedaży biletów,
pobierania opłat i regulacji są zaprojektowane tak,
aby pomieścić karty mające jeden dotykowo
wyróżniający się róg, wtedy osobie z wadami wzroku
będzie łatwiej włożyć kartę. Urządzenia do pobierania
żetonów, które są zaprojektowane tak, aby pomieścić
perforowane żetony, umożliwiają łatwiejsze
odróżnienie żetonów od zwykłych monet.
Przemyślane umieszczenie dostępnych bramek
i automatów do biletów w stosunku do
niedostępnych urządzeń ułatwi wszystkim osobom
niepełnosprawnym korzystanie i wykrywanie takich
urządzeń.
A10.4 Lotniska.
A10.4.1(8) Systemy bezpieczeństwa. Przepis ten
wymaga, co najmniej, zapewnienia drogi dostępu lub
ścieżki przemieszczania się, ale nie wymaga dostępu
do urządzeń bezpieczeństwa, ani urządzeń
kontrolnych. Jeżeli jednak bariery składają się
z ruchomego sprzętu, zaleca się, aby były one zgodne
z postanowieniami niniejszej części, aby zapewnić
osobom niepełnosprawnym możliwość
przemieszczania się z taką samą łatwością i wygodą,
jak innym członkom społeczeństwa.
A11.0 Obiekty instytucji wymiaru
sprawiedliwości, ustawodawczych
i regulacyjnych.
A11.1.3 Systemy komunikacji dwukierunkowej.
Systemy komunikacji dwukierunkowej systemów
wejściowych muszą gwarantować transmisję głosu
i wyświetlanie obrazu, aby mogły z nich korzystać
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osoby z upośledzeniem słuchu lub mowy. Wymóg ten
można spełnić za pomocą urządzenia, które pozwoli
personelowi ochrony zareagować na wzywającego
pomocy za pomocą lampki wskazującej, że pomoc
jest w drodze. Ważne jest, aby zapewnić oznakowanie
opisujące znaczenie sygnałów wizualnych.

zapewnić wystarczający prześwit między nimi, aby
nie ograniczać przesiadania się z wózków
inwalidzkich na dolne prycze. Rysunek A3
przedstawia przeciętne wymiary człowieka, które
należy wziąć pod uwagę przy określaniu wyżej
wymienionego prześwitu.

A11.2.1(2) Systemy wspomagające słyszenie.
Osoby noszące aparaty słuchowe często ich
potrzebują przy korzystaniu z systemów
wspomagających słyszenie. Przepis Departamentu
Sprawiedliwości wdrażający tytuł II ADA wymaga od
podmiotów publicznych zapewnienia, w razie
konieczności, odpowiednich dodatkowych środków
pomocy i usług w celu zapewnienia skutecznej
komunikacji. Zob. tytuł 28, część 35.160 oraz tytuł
28, część 35.164 Kodeksu Przepisów Federalnych.
W miejscach, w których stosuje się systemy
wspomagające słyszenie w celu zapewnienia
skutecznej komunikacji, Ministerstwo
Sprawiedliwości uznaje za niezbędne, aby część
odbiorników była kompatybilna z aparatami
słuchowymi. Odbiorniki, które nie są kompatybilne,
obejmują wkładki uszne, które wymagają zdjęcia
aparatów słuchowych, oraz zestawy słuchawkowe,
które należy nosić na uchu, co może powodować
zakłócenia w transmisji.

A11.2.3(3) Strefy odwiedzin. Dostępne kabiny lub
części kontuarów mogą być wyposażone w stałe
siedzenia, jeżeli wymagana wolna przestrzeń podłogi
jest zapewniona w obszarze określonym przez
kabinę. Należy wziąć pod uwagę umieszczenie
kratek, okienek komunikacyjnych, domofonów,
słuchawek telefonicznych lub innych urządzeń
komunikacyjnych, aby można było z nich korzystać
zarówno ze stałego siedzenia, jak i z dostępnego
miejsca siedzącego. Jeżeli zapewniono system
wspomagający słyszenie, należy wziąć pod uwagę
potrzeby docelowego użytkownika i cechy otoczenia,
jak opisano w pkt A4.33.7 i tabeli A2.

A11.2.3(2)(b) Toalety i łazienki. Wymagania pkt
4.22 dla toalet oraz pkt 4.23 dla łazienek,
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń
z natryskami nie wykluczają umieszczania instalacji
toaletowych lub kąpielowych w celach, pokojach
przejściowych i pomieszczeniach mieszkalnych, o ile
spełniono wymagania dotyczące toalet i łazienek,
w tym w zakresie przestrzeni manewrowej. W takich
wypadkach przestrzeń manewrowa wymagana
w pokojach przejściowych lub pomieszczeniach
mieszkalnych może być również wykorzystywana,
jako przestrzeń manewrowa wymagana w toaletach
zgodnie z pkt 4.22 lub w łazienkach lub pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń z natryskami
pkt 4.23.
A11.2.3(2)(c) Łóżka. Wysokość łóżek powinna
wynosić od 430 mm do 485 mm od 17 do 19 cali
(430–485 mm) mierząc od podłogi do powierzchni
łóżka, włączając materac lub pościel, aby zapewnić
właściwe przesiadanie się z wózków inwalidzkich
i innych pomocy ułatwiających poruszanie się.
W miejscach, w których są górne prycze, należy
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i regulacyjnych. Do obiektów instytucji
ustawodawczych należą budynki urzędów miast, rad
miejskich, sale spotkań komisarzy miast i hrabstw
oraz siedziby samorządów lokalnych. Obiekty
instytucji regulacyjnych to takie, w których swoje
siedziby mają podmioty państwowe i lokalne, a ich
funkcje obejmują regulowanie, zarządzanie lub
licencjonowanie. Pkt 11.3 ma zastosowanie do
pomieszczeń, w których odbywa się debata publiczna
lub dyskusja na temat kwestii lokalnych, ustaw,
rozporządzeń lub przepisów. Przykłady obejmują
m.in. izby legislacyjne i sale przesłuchań, obiekty,
w których odbywają się spotkania rady miasta,
hrabstwa lub rady szkolnej oraz spotkania władz ds.
mieszkalnictwa, a także pomieszczenia, w których
odbywają się posiedzenia w sprawie wydanie licencji
lub innych rad regulacyjnych, orzeczniczych (np.
posiedzenie o zawieszenie prawa jazdy) oraz
postępowanie w sprawie wniosku o wydanie
warunków zabudowy oraz postępowanie o zrzeczenie
się.
A11.3.2 Zob. A11.2.1(2).
A12.0 Areszt i zakłady karne.
A12.1 Uwagi ogólne. Wszystkie obszary
powszechnego użytku służące dostępnym celom lub
pomieszczeniom muszą być dostępne. W aresztach
i zakładach karnych obszary powszechnego użytku
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obejmują obszary służące grupie więźniów lub
zatrzymanych, w tym m.in. place do ćwiczeń
i obszary rekreacji, warsztaty i obszary nauczania
lub szkolenia zawodowego, centra poradnictwa,
kawiarnie, kantyny, obiekty medyczne oraz wszelkie
inne pomieszczenia, przestrzenie lub elementy
udostępnione na użytek grupy więźniów lub
zatrzymanych. W aresztach i zakładach karnych
znajdują się również obszary, które można uznać za
obszary powszechnego użytku służące konkretnie
ograniczonej liczbie cel lub pomieszczeń
mieszkalnych. W takim przypadku tylko te
pomieszczenia dziennego pobytu służące dostępnym
celom lub pomieszczeniom mieszkalnym będą
musiały być dostępne zgodnie z wymogami
określonymi w pkt 12.5. Np., kilka cel mieszkalnych
może zostać ulokowanych przy pomieszczeniu
dziennego pobytu lub rekreacyjnym i im służyć.
W tym wypadku tylko te pokoje dzienne służące
dostępnym celom lub pomieszczeniom mieszkalnym
musiałyby być dostępne. Jednak obszary
powszechnego użytku, które nie służą dostępnym
celom, ale korzysta z nich społeczeństwo lub
pracownicy, jako z obszarów pracy, nadal podlegają
wymogom dotyczącym obszarów użytku publicznego
i obszarów pracy dla pracowników w Części 4.
A12.2.1 Wejścia. Osoby inne niż więźniowie
i personel obiektu, takie jak prawnicy i instruktorzy,
mogą posiadać dostęp do zabezpieczonych obszarów.
Ważne jest, aby planowanie ewakuacji skupiało się
na drodze ewakuacji dla wszystkich możliwych
użytkowników, ponieważ osoba niepełnosprawna
może nie być w stanie samodzielnie obsługiwać drzwi
dopuszczonych przez niniejszy wyjątek.
A12.3 Strefy odwiedzin. Dostępne kabiny lub części
kontuarów mogą być wyposażone w stałe siedzenia,
jeżeli wymagana wolna przestrzeń podłogi jest
zapewniona w obszarze określonym przez kabinę.
Należy wziąć pod uwagę umieszczenie kratek,
okienek komunikacyjnych, domofonów, słuchawek
telefonicznych lub innych urządzeń
komunikacyjnych, aby można było z nich korzystać
zarówno ze stałego siedzenia, jak i z dostępnego
miejsca siedzącego. Jeżeli zapewniono system
wspomagający słyszenie, należy wziąć pod uwagę
potrzeby docelowego użytkownika i cechy otoczenia,
jak opisano w pkt A4.33.7 i tabeli A2.

A12.4.1 Pokoje przejściowe oraz cele
i pomieszczenia mieszkalne ogólnego
przeznaczenia. Dostępne cele lub pomieszczenia
powinny być rozmieszczone na różnych poziomach
bezpieczeństwa, kategoriach mieszkaniowych
i klasyfikacjach aresztu (np. męski / żeński oraz
dorosły / nieletni) w celu ułatwienia dostępu. Wiele
aresztów i zakładów karnych zostało
zaprojektowanych w taki sposób, aby niektóre
obszary (np. obszary „przemieszczenia”) mogły zostać
dostosowane do różnych rodzajów akomodacji
w zależności od potrzeb. Np. obszar przemieszczenia
służący, jako jednostka akomodacji o średnim
poziomie bezpieczeństwa może zostać
przeprojektowany na pewien czas, jako jednostka
akomodacji o wysokim poziomie bezpieczeństwa, aby
sprostać zapotrzebowaniu w zakresie
przepustowości. Umieszczenie dostępnych cel lub
pomieszczeń w obszarach przemieszczenia może
pozwolić na uzyskanie dodatkowej elastyczności
w spełnianiu wymogów dotyczących rozmieszczenia
dostępnych cel lub pomieszczeń.
A12.4.2 Specjalne cele oraz pokoje przejściowe i
pomieszczenia mieszkalne. Mimo, iż wymagana
jest dostępność do jednej celi specjalnego
przeznaczenia każdego typu w obiekcie, zbudowanie
więcej niż jednej dostępnej celi każdego typu, ułatwi
dostęp w dużych obiektach, w których cele każdego
typu służą różnym obszarom aresztu lub jednostkom
mieszkalnym. Wymóg dotyczący cel - izolatek
medycznych dotyczy tylko tych specjalnie
zaprojektowanych dla celów izolacji medycznej. Cele
lub pomieszczenia zaprojektowane specjalnie do
innych celów, takich jak mieszkalnictwo ogólne lub
opieka medyczna, podlegają wymaganiom
określonym odpowiednio w pkt 12.4.1 lub pkt
12.4.4. Cele izolacji medycznej, które muszą być
dostępne na mocy pkt 12.4.2, nie są liczone jako
część minimalnej liczby sypialni pacjentów lub cel,
które mają być dostępne, zgodnie z pkt 12.4.4.
W związku z tym, jeżeli placówka opieki zdrowotnej
posiada oba rodzaje cel, co najmniej jedna cela
izolacji medycznej musi być dostępna zgodnie z pkt
12.4.2 oprócz liczby sypialni pacjentów lub cel
wymaganych w pkt 12.4.4. Chociaż wymagana jest
tylko jedna cela izolacji medycznej na obiekt, zaleca
się, aby wziąć pod uwagę zapewnienie dostępności
wszystkich cel izolacji medycznej.
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A12.4.3 Dostępne cele lub pomieszczenia dla
osób z upośledzeniem słuchu. Wiele zakładów
karnych nie gwarantuje zainstalowanych na stałe
telefonów ani alarmów w poszczególnych celach
mieszkalnych. Takie obiekty nie podlegają wymogom
pkt 12.4.3. Jednakże, niektóre kategorie akomodacji,
takie jak więzienia o minimalnym rygorze, mogą być
wyposażone w takie urządzenia. Minimalne dwa
procent uzależnione jest od liczby cel lub
pomieszczeń wyposażonych w te urządzenia, a nie od
całkowitej liczby cel lub pomieszczeń w obiekcie.
Ponadto wymóg ten ma zastosowanie tylko wtedy,
gdy poszczególne cele zostały wyposażone
w zainstalowane na stałe telefony lub alarmy.
Telefony i alarmy zainstalowane na stałe i znajdujące
się w obszarach powszechnego użytku, takich jak
pomieszczenia dziennego pobytu, muszą być
dostępne zgodnie z wymogami dotyczącymi obszarów
powszechnego użytku. Zob. 12.1.
A12.5.2 Minimalne wymagania. Wymagania
niniejszej części mają zastosowanie do elementów
zapewnionych w celach lub pomieszczeniach
mieszkalnych, pokojach przejściowych w areszcie.
Elementy znajdujące się poza celami lub
pomieszczeniami powszechnego użytku, takimi jak
pokój dziennego pobytu, podlegają pkt12.1
i zastosowaniu jego wymogów określonych w części
4. Np., jeżeli pitnik znajduje się w dostępnej celi
mieszkalnej lub pokoju przejściowym, przynajmniej
jeden pitnik musi być dostępny dla wózków
inwalidzkich zgodnie z sekcją 12.5.2 (4). Pitniki
znajdujące się poza celami w obszarach
powszechnego użytku służącym dostępnym celom
lub w obszarach użytku publicznego podlegają
wymaganiom pkt 4.1.3 (10).
A12.5.2(2) Toalety i łazienki. Wymagania pkt 4.22
dla toalet oraz pkt 4.23 dla łazienek, pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń z natryskami
nie wykluczają umieszczania instalacji toaletowych
lub kąpielowych w celach, pomieszczeniach
mieszkalnych lub pokojach przejściowych w areszcie,
o ile zostały spełnione wymagania dotyczące toalet
i łazienek, w tym przestrzeni manewrowej. W takich
wypadkach wymagana przestrzeń manewrowa
w celach lub pomieszczeniach mieszkalnych,
pokojach przejściowych w areszcie może również
służyć, jako przestrzeń manewrowa wymagana
w toaletach przez pkt 4.22 lub w łazienkach lub
pomieszczeniach z natryskami przez pkt 4.23.
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A12.5.2(3) Łóżka. Ponieważ zamontowanie łóżka na
stałe nie zawsze jest możliwe, nie określono
minimalnej liczby dostępnych łóżek.
W wieloosobowych pokojach typu barakowego
z wieloma łóżkami zaleca się stosowanie wymogu
określania zakresu dla cel lub pomieszczeń
mieszkalnych, pokojów przejściowych w areszcie (2
procent) również w stosunku do liczby łóżek
w dostępnych celach lub pomieszczeniach.
Wysokość łóżek powinna wynosić od 17 do 19 cali
(430–485 mm) mierząc od podłogi do powierzchni
łóżka, włączając materac lub pościel, aby zapewnić
właściwe przesiadanie się z wózków inwalidzkich
i innych urządzeń ułatwiających poruszanie się.
W miejscach, w których są górne prycze, należy
zagwarantować wystarczający prześwit między nimi,
aby nie ograniczać możliwości przesiadania się
z wózków inwalidzkich na dolne prycze. Rysunek A3
przedstawia standardowe wymiary człowieka, które
należy wziąć pod uwagę przy określaniu wyżej
wymienionego prześwitu.
A15.0 Obiekty rekreacyjne.
Jeżeli w inny sposób nie dokonano zmian w części 4
lub nie ujęto w sposób szczegółowy w części 15,
zastosowanie mają wszystkie inne przepisy ADAAG
w zakresie projektowania i budowy obiektów
rekreacyjnych i ich części. Postanowienia niniejszej
części mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie
elementy te zostały zapewnione. Np., budynki
biurowe mogą posiadać pomieszczenie ze sprzętem
do ćwiczeń i dlatego części te mają zastosowanie.
A15.1 Kolejki.
Niniejsze wytyczne dotyczą nowo zaprojektowanych
lub nowo zbudowanych kolejek w wesołym
miasteczku. Specjalnie zaprojektowana
i skonstruowana kolejka jest nowa od „pierwszego
użycia”, czyli wtedy, gdy goście wesołego miasteczka
po raz pierwszy z niej korzystają. W odniesieniu do
kolejki w wesołym miasteczku zakupionej od innych
podmiotów, „nowa” odnosi się do pierwszej instalacji
kolejki na stałe, niezależnie od tego, czy jest ona
używana „standardowo”, czy też została
zmodyfikowana przed zainstalowaniem.
W przypadku, gdy atrakcje wesołego miasteczka są
przenoszone po kilku sezonach do innego obszaru
obiektu lub do innego obiektu, kolejka nie będzie
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uznawana za nowo zaprojektowaną lub nowo
zbudowaną.

sekcją 15.1 to takie, które nie są regularnie
montowane i demontowane.

W przypadku kolejek przeznaczonych głównie dla
dzieci, atrakcji, które są kontrolowane lub
obsługiwane przez użytkownika oraz kolejek
niewyposażonych w siedzenia, nie istnieje wymóg
zapewnienia miejsc dla wózków inwalidzkich, siedzeń
do przesiadania się lub systemów do przesiadania się
i nie trzeba spełniać wymogów dotyczących
oznakowania określonych w pkt 15.1.6. Jednak
obszary wsiadania i wysiadania muszą znajdować się
na drodze dostępu i muszą zapewniać przestrzeń
manewrową zgodnie z pkt 15.1.4 i 15.1.5.

A15.1 Wyjątek 2. Wyjątek nie dotyczy tych kolejek,
podczas korzystania z których odwiedzający mogą
spowodować, że kolejka wykona przypadkowe ruchy,
ale w których w innym przypadku odwiedzający nie
ma kontroli nad jazdą.

Zakres i przepisy techniczne niniejszych wytycznych
zostały opracowane w celu zajęcia się typowymi
kolejkami w wesołym miasteczku. Są też inne
atrakcje w wesołych miasteczkach charakteryzujące
się unikalnymi projektami i cechami, które nie
zostały odpowiednio uwzględnione w wytycznych.
W takich sytuacjach niniejsze wytyczne mają być
stosowane w możliwie największym stopniu.
Należy zapewnić drogę dostępu prowadzącą do takich
obszarów. Jeżeli kolejka charakteryzuje się
wyjątkowymi częściami, w stosunku do których nie
obowiązują przepisy dotyczące zakresu, wówczas
rozsądna liczba, ale co najmniej jedna z części, musi
znajdować się na drodze dostępu. W sytuacjach,
w których istnieją odpowiednie przepisy techniczne,
muszą one być stosowane do elementów objętych
przepisami dotyczącymi zakresu. W przypadku, gdy
kolejka posiada unikalnie zaprojektowane elementy,
dla których przepisy techniczne nie są odpowiednie,
operatorzy takich atrakcji nadal podlegają wszystkim
pozostałym wymogom ADA, w tym dostępności
programu, usuwaniu barier i ogólnemu obowiązkowi
zapewnienia osobom niepełnosprawnym równych
szans korzystania z towarów i usług oferowanych
przez ich obiekty. Przykładem kolejki w wesołym
miasteczku, która nie została szczegółowo
uwzględniona w niniejszych wytycznych, są
przejażdżki w „rzeczywistości wirtualnej”, w których
urządzenie nie porusza się po ustalonym kursie
w obrębie określonego obszaru.
A15.1 Wyjątek 1. Kolejki mobilne lub tymczasowe to
takie, które montuje się na krótkie okresy, takie jak
podróżujące karnawały, jarmarki stanowe i hrabstw
oraz festiwale. Kolejki w wesołym miasteczku objęte

A15.1 Wyjątek 3. Wyjątek ogranicza się do kolejek
zaprojektowanych „głównie” dla dzieci, w których
dzieciom pomaga osoba dorosła w trakcie i po jeździe.
Wyjątek ten ogranicza się do kolejek przeznaczonych
dla dzieci, a nie dla okazjonalnego dorosłego
użytkownika. Droga dostępu do strefy wsiadania
i wysiadania oraz pole manewrowe w jej obrębie
zapewni dostęp dla dorosłych i członków rodziny
pomagających dzieciom w trakcie i po przejażdżce.
A15.1.2 Przebudowa kolejek w wesołym
miasteczku. Rutynowa konserwacja, malowanie
i zmiana tablic tematycznych są przykładami
działań, które nie stanowią przebudowy
z zastrzeżeniem pkt 15.1.2. Tam, gdzie kolejki
w wesołym miasteczku są przenoszone
i nieprzebudowywane, sekcja 15.1 nie ma
zastosowania, chyba że strefa wsiadania i wysiadania
kolejki została nowo zaprojektowana i zbudowana.
Jeżeli strefa wsiadania i wysiadania zostanie
przebudowana, należy do niej zastosować przepisy
ADAAG pkt 4.1.6 dotyczące przebudowy.
A15.1.4 Droga dostępu. Dopuszcza się bardziej
strome nachylenia (nie przekraczające 1: 8), gdy
droga dostępu łączy się z kolejką w wesołym
miasteczku w strefie wsiadania i wysiadania. Jest to
dopuszczalne tylko wtedy, gdy zgodność z pkt 4.8.2
(maksymalne nachylenie 1:12) jest „strukturalnie lub
operacyjnie niewykonalna”. W większości
przypadków ograniczy się to do obszarów, w których
droga dostępu prowadzi bezpośrednio do kolejki
i w których istnieją ograniczenia przestrzeni podczas
jazdy, a nie w kolejce do niej. W sytuacjach,
w których jest to możliwe, należy wykorzystać
możliwie najmniejsze nachylenie na drodze dostępu
obsługującej kolejkę w wesołym miasteczku.
A15.1.7.1.2 Kolejki z miejscami dla wózków
inwalidzkich. Tytuł 36, część 1192.83 (c) Kodeksu
Przepisów Federalnych – Wytyczne ADA dotyczące
dostępności pojazdów transportowych – lekkich
pojazdów szynowych i systemów – Dostępność

A27

A15.1 Kolejki.

pomocy w poruszaniu się jest dostępna pod adresem
www.accessboard.gov/transit/html/vguide.htm#LRVM.
Odwołuje się do przepisów dotyczących płyt
pomostowych i pochylni wykorzystywanych do
przerw między przestrzeniami dla wózków
inwalidzkich a podłogami stref wsiadania
i wysiadania.
A15.1.7.2 Wyjątek 3. Niniejszy wyjątek dotyczący
wystających obiektów ma zastosowanie do urządzeń
jeżdżących, a nie do obszarów komunikacyjnych lub
dróg dostępu w kolejkach lub stref wsiadania
i wysiadania.
A15.1.7.2.2 Przestrzenie dla wózków inwalidzkich
– wejście boczne. W pewnych okolicznościach 32calowy otwór nie zapewni wystarczającej szerokości
do wykonania obrotu w kolejce w wesołym
miasteczku.
Ilość wolnej przestrzeni potrzebnej wewnątrz kolejki
oraz wielkość i położenie otworu są ze sobą
powiązane. Potrzebna będzie dodatkowa przestrzeń
manewrowa i szersze drzwi tam, gdzie otwór boczny
znajduje się na środku kolejki. Np., w miejscach,
w których przewidziany jest 42-calowy otwór,
potrzebna jest minimalna wolna przestrzeń
o długości 60 cali i głębokości 36 cali (zob. Rys. A9).
Jest to konieczne do zagwarantowania adekwatnej
przestrzeni manewrowej. Dodatkowe informacje
dotyczące minimalnych wymogów dotyczących
przestrzeni zawarte są na Rysunku 3 (przestrzeń
umożliwiająca obrót wózka inwalidzkiego oraz
Rysunku 4 (Minimalna wolna przestrzeń podłogi dla
wózków inwalidzkich).
A15.1.8 Siedzenia w kolejkach w wesołym
miasteczku zaprojektowane do przesiadania się.
Istnieje wiele różnych sposobów przesiadania się
z wózków inwalidzkich i urządzeń ułatwiających
poruszanie się i z powrotem na nie. Bliskość wolnej
przestrzeń podłogi i terenu obok elementu oraz
wysokość elementu, na który osoba się przesiada,
są kluczowe dla bezpiecznego i samodzielnego
przesiadania się. Zapewnienie dodatkowej wolnej
przestrzeni podłogi lub terenu zarówno z przodu
elementu, jak i po jego przekątnej zapewni
elastyczność i większą użyteczność dla bardziej
zróżnicowanej populacji osób
z niepełnosprawnościami. Siedzenia kolejki
zaprojektowane do przesiadania się powinny
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uwzględniać jedną taką operację. W sytuacjach,
w których jest to możliwe, zachęca się projektantów
do umieszczenia siedzenia użytkownika nie wyżej niż
17 do 19 cali nad strefą wsiadania i wysiadania.
Tam, gdzie do przesiadania się wymagane są większe
odległości, należy uwzględnić zapewnienie
powierzchni do chwytania, wypełnienie siedzeń oraz
unikanie ostrych lub wystających przedmiotów na
ścieżce przesiadania się w celu ułatwienia procesu
przesiadania się.
A15.1.9 Urządzenia do przesiadania się do użytku
w kolejkach w wesołym miasteczku. Urządzenia do
przesiadania się do użytku w kolejkach w wesołym
miasteczku powinny umożliwiać osobom
samodzielne przesiadanie się z wózków inwalidzkich
lub urządzeń ułatwiających poruszanie do atrakcji
i z powrotem. Dostępnych jest wiele urządzeń do
przesiadania się, które można dostosować w celu
zapewnienia dostępu do kolejki w wesołym
miasteczku. Przykłady urządzeń, które mogą
zapewniać przesiadanie się, obejmują m.in. systemy
przesiadania się (zob. pkt 15.8.8), windy,
zmechanizowane siedzenia i inne systemy
dopasowane do indywidualnych wymogów.
Operatorzy i projektanci mają swobodę
w opracowywaniu projektów, które ułatwią
przesiadanie się osobom na kolejki w wesołym
miasteczku. Te systemy lub urządzenia powinny być
zaprojektowane w taki sposób, aby były niezawodne
i solidne. Np. deska do przesiadania się nie byłaby
wystarczająca, ponieważ nie zapewni ona
wystarczającego wsparcia lub stabilności i może
spowodować obrażenia.
Pożądane są projekty ograniczające liczbę przesiadek
z wózka inwalidzkiego lub urządzenia
wspomagającego poruszanie się na siedzenie
w atrakcji w wesołym miasteczku. Podczas
korzystania z urządzenia do przesiadania się w celu
uzyskania dostępu do kolejki w wesołym miasteczku,
pożądana jest jak najmniejsza liczba przesiadek na
jak najkrótszym dystansie. W sytuacjach, w których
jest to możliwe, zachęca się projektantów do
umieszczenia urządzenia do przesiadania się nie
wyżej niż 17 – 19 cali nad strefą wsiadania
i wysiadania. Tam, gdzie do przesiadania się
wymagane są większe odległości, należy uwzględnić
zapewnienie powierzchni do chwytania, wypełnienie
siedzeń oraz unikanie ostrych lub wystających
przedmiotów na ścieżce przesiadania się w celu

A15.2 Obiekty żeglarskie.

ułatwienia procesu przesiadania się. Jeżeli w celu
dostania się do kolejki trzeba się przesiąść kilka
razy, każde przesiadanie się w pionie nie powinno
przekraczać 8 cali.
Jak już wspominano przy okazji siedzeń w kolejkach
w wesołym miasteczku zaprojektowanych do
przesiadania się, istnieje wiele różnych sposobów
przesiadania się z wózków inwalidzkich i urządzeń
ułatwiających poruszanie się i z powrotem na nie.
Bliskość wolnej przestrzeni podłogi i terenu obok
elementu oraz wysokość elementu, na który osoba
się przesiada, są kluczowe dla bezpiecznego
i samodzielnego przesiadania się. Zapewnienie
dodatkowej wolnej przestrzeni podłogi lub terenu
zarówno z przodu elementu, jak i po jego przekątnej
zapewni elastyczność i większą użyteczność dla
bardziej zróżnicowanej populacji osób
z niepełnosprawnościami.

Rys. A9
Przestrzeń dla wózków inwalidzkich – wejście
boczne
A15.2 Obiekty żeglarskie.
A15.2.2 Droga dostępu. Następujące przykłady
mają zastosowanie do wyjątków nr dwa i trzy.
Przykład 1. Stanowiska cumownicze łodzi, które
muszą być dostępne, znajdują się przy pływającym
pomoście. Odległość w pionie, którą droga dostępu
musi pokonać do pomostu, gdy woda jest na
najniższym poziomie, wynosi sześć stóp, chociaż
poziom wody waha się tylko o trzy stopy. W celu
zakwalifikowania się do wyjątków 2 i 3, co najmniej

jedno rozwiązanie projektowe zapewniłoby przejście
o długości co najmniej 72,25 stopy, gwarantujące, że
nachylenie nie przekracza 1:12.
Przykład 2. Zapewniono przejście do pływającego
pomostu, który musi znajdować się na drodze
dostępu. Odległość w pionie wynosi 10 stóp między
podwyższeniem, w miejscu którego trap opuszcza
połączenie od strony lądu i podwyższenie
powierzchni pomostu na najniższym poziomie wody.
Wyjątki 2 i 3, które modyfikują 4.8.2, dopuszczają,
aby trap był długi na co najmniej 80 stóp. Innym
rozwiązaniem projektowym byłoby połączenie dwóch
ciągłych trapów o długości 40 stóp połączonych ze
sobą na pływaku, przy czym pływak (wraz ze
spadkiem poziomu wody) przestanie opadać na
wysokości pięciu stóp poniżej połączenia z lądem.
A15.2.3 Stanowiska cumownicze łodzi: Minimalna
ilość. Dostępne stanowiska cumownicze łodzi nie są
„zarezerwowane” dla osób z niepełnosprawnościami
w taki sam sposób, jak dostępne miejsca
parkingowe. Dostępne stanowisko cumownicze łodzi
jest raczej porównywalne z dostępnymi pokojami
hotelowymi. Departament Sprawiedliwości jest
odpowiedzialny za rozwiązywanie zagadnień
operacyjnych związanych z korzystaniem
z dostępnych obiektów i elementów. Departament
Sprawiedliwości stoi obecnie na stanowisku, że
hotele nie powinny udostępniać pokojów
przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami
do czasu zajęcia wszystkich innych pokojów.
Wówczas dostępne pokoje mogą być ogólnodostępne
według kolejności zgłoszeń.
Poniższe dwa przykłady mają zastosowanie do
obiektu żeglarskiego z jednym niewyznaczonym
pomostem. Lokalizacja posiada jeden obiekt żeglarski
składający się z jednego pomostu o długości 60 stóp.
Łodzie zacumowane są równolegle do pomostu po
obu stronach, w celu umożliwienia pasażerom
wejścia na pokład lub zejście z niego.
Ze względu na fakt, iż nie można zidentyfikować liczby
stanowisk cumowniczych, część 15.2.3 wymaga, aby
każde 40 stóp krawędzi stanowiska cumowniczego
łodzi było liczone, jako jedno stanowisko cumownicze
w celu ustalenia liczby dostępnych stanowisk
cumowniczych i określa ich liczbę, która ma być
dostępna. 120 stóp krawędzi stanowiska
cumowniczego łodzi przy pomoście byłoby równe
3 stanowiskom cumowniczym łodzi. Zgodnie
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z wymogiem przedstawionym w Tabeli 15.2.3,
dostępne ma być 1 stanowisko cumownicze i zgodne
z 15.2.5. Część 15.2.5 (wyłączając wyjątki w niej
przedstawione) nakłada wymóg zapewnienia wolnej
przestrzeni na pomoście o minimalnej szerokości
60 cali przedłużającej długość stanowiska
cumowniczego. W tym przykładzie, ponieważ pomost
ma co najmniej 40 stóp długości, dostępne stanowisko
cumownicze musi zawierać wolną przestrzeń na
pomoście długą na co najmniej 40 stóp, o minimalnej
szerokości 60 cali.
Przykład 2. Planowany jest nowy obiekt żeglarski
składający się z jednego pomostu o długości 25 stóp
i szerokości 3 stóp. Projekt ma na celu umożliwienie
zacumowania łodzi, a pasażerom wejście na pokład
i zejście z niego po obu stronach i na jednym końcu.
Ponieważ nie można zidentyfikować liczby stanowisk
cumowniczych łodzi, zastosowanie części 15.2.3
przełożyłoby się na 53 stopy krawędzi stanowiska
cumowniczego łodzi przy pomoście. Jest to równe
dwóm stanowiskom cumowniczym. Zgodnie
z wymogiem przedstawionym w Tabeli 15.2.3,
dostępne ma być 1 stanowisko cumownicze. W celu
zachowania zgodności z pkt 15.2.5 (z wyłączeniem
wyjątków w obrębie części), szerokość pomostu musi
zostać zwiększona do 60 cali. Ani pkt 15.2.3 ani
pkt 15.2.5 nie nakładają wymogu w postaci
zwiększenia długości pomostu do 40 stóp.
A15.2.3.1 Rozmieszczenie. Rodzaje stanowisk
cumowniczych łodzi oparte są na wielkości
stanowisk cumowniczych łodzi; bez względu na to,
czy są to pojedyncze czy podwójne nabrzeża, płytka
woda lub głęboka woda, dzierżawa przejściowa lub
długoterminowa, zadaszone lub niezadaszone; oraz
czy stanowiska cumownicze są wyposażone w takie
udogodnienia, jak telefon, woda, prąd i połączenia
kablowe. Termin „stanowisko cumownicze” ma
obejmować każdy obszar pomostu, w którym łodzie
rekreacyjne przybijają do brzegu lub odpływają,
chyba, że został sklasyfikowany, jako pomost
wejściowy przy rampie do wodowania łodzi.
Np., pomost paliwowy może posiadać stanowiska
cumownicze łodzi, jednak ten rodzaj krótkotrwałego
stanowiska cumowniczego zostałby uwzględniony
przy określaniu zgodności z pkt 15.2.3.1.
A15.2.4 Podesty wejściowe przy rampach do
wodowania łodzi. Poniższe dwa przykłady mają
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zastosowanie do podestu wejściowego przy rampach
do wodowania łodzi.
Przykład 1. Na rampie do wodowania znajduje się
łańcuch pływaków służących jako pomost wejściowy,
który musi być dostępny zgodnie z pkt 15.2.4. Przy
wysokiej wodzie cały łańcuch unosi się, a płyta
pomostowa przejściowa łączy pierwszy pływak
z powierzchnią rampy do wodowania. Gdy poziom
wody opada, odcinki łańcucha spoczywają na
powierzchni rampy do wodowania, dopasowując się
do jej nachylenia. Gdy poziom wody opada, odcinki
działają również jako trapy, ponieważ jeden koniec
odcinku spoczywa na powierzchni rampy do
wodowania, a drugi koniec łączy się z innym
pływającym odcinkiem łańcucha.
Zgodnie z ADAAG 4.1.2 (2) droga dostępu musi
obsługiwać ostatni pływak, ponieważ działa jako
pomost wejściowy na najniższym poziomie wody.
W ramach wyjątku 3 opisanego w pkt 15.2.4, nie
istnieje wymóg, aby każdy pływak spełniał wymagania
ADAAG 4.8, ale musi spełniać wszystkie pozostałe
wymagania określone w ADAAG 4.3, chyba że podlega
wyłączeniu w ramach wyjątku 1 w pkt 15.2.4. W tym
przykładzie, ponieważ cały łańcuch pełni również
funkcję pomostu, cały łańcuch musi spełniać
wymagania pkt 15.2.5, w tym wymóg dotyczący 60calowej minimalnej wolnej szerokości pomostu.
Przykład 2. Niepływający pomost wejściowy na
palach dzieli obszar wodowania na dwie rampy do
wodowania i musi być dostępny. Zgodnie z ADAAG
4.1.2 (2) droga dostępu musi łączyć pomost
wejściowy z innymi dostępnymi budynkami,
obiektami, elementami i przestrzeniami na terenie
danej lokalizacji. Chociaż pomost wejściowy znajduje
się w obrębie rampy do wodowania, ponieważ nie jest
on pomostem pływającym, ani pływającym
pomostem przesuwnym, żaden z wyjątków
przedstawionych w pkt 15.2.4 nie ma zastosowania.
W celu zachowania zgodności z ADAAG 4.3, albo
droga dostępu musi biec po rampie do wodowania
albo stały pomost wejściowy mógłby zostać
przeniesiony na stronę dwóch ramp do wodowania.
Przy tej drugiej opcji nachylenie ramp do wodowania
pozostaje bez zmian, ponieważ droga dostępu biegnie
poza rampami do wodowania.
A15.2.4.1 Prześwity na pływającym pomoście
wejściowym. Wytyczne nie określają minimalnej
długości dla dostępnych pomostów wejściowych przy
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rampach do wodowania łodzi. Dostępny pomost
wejściowy miałby długość co najmniej równą innym
pomostom wejściowym zapewnionym w obiekcie.
Jeżeli nie ma żadnego innego podestu wejściowego,
pomost miałby długość równą temu, co zostałoby
zapewnione, gdyby nie obowiązywały żadne wymogi
dotyczące dostępu. Cała długość dostępnych
pomostów wejściowych musiałaby zachować
zgodność z tymi samymi przepisami technicznymi,
które mają zastosowanie do dostępnych stanowisk
cumowniczych łodzi. Na przykład na rampie do
wodowania, jeżeli zapewniony jest dostępny pomost
wejściowy o długości 20 stóp, całe 20 stóp musi
spełniać wymagania dotyczące prześwitu określone
w pkt 15.2.5. Podobnie, jeżeli zapewniony jest
dostępny pomost wejściowy o długości 60 stóp,
wymagania dotyczące prześwitu w pkt 15.2.5
miałyby zastosowanie do wszystkich 60 stóp.
A15.2.5 Dostępne stanowiska cumownicze łodzi.
Chociaż minimalna szerokość wolnej przestrzeni na
pomoście wynosi 60 cali, zaleca się, aby pomosty
były szersze niż 60 cali w celu poprawy
bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami,
szczególnie na pomostach pływających.
A15.2.5.1 Prześwity, Wyjątek 3. Jeżeli spełniono
warunki w wyjątku 3, istniejące obiekty muszą
posiadać tylko jedno dostępne stanowisko
cumownicze łodzi z prześwitem na pomoście
przebiegającym przez całą długość stanowiska
cumowniczego. Dopuszcza się, aby wszystkie inne
dostępne stanowiska cumownicze posiadały
wymagany prześwit na pomoście w górnej części
stanowiska cumowniczego. Zgodnie z tym wyjątkiem
na pomostach z prostopadłymi stanowiskami
cumowniczymi łodzi szerokość większości „odnóg
cumowniczych” pozostanie taka sama. Jednak
w przypadku wymiany systemów cumowniczych dla
pływających pomostów w ramach projektów ich
przebudowy może istnieć możliwość zwiększenia
dostępności. Pomosty można ponownie
skonfigurować, aby umożliwić zwiększenie liczby
szerszych odnóg cumowniczych i aby służyły one
jako dostępne stanowiska cumownicze łodzi.
A15.3 Pomosty i platformy wędkarskie.
A15.3.3.1 Ochrona krawędzi. Ochrona krawędzi
jest wymagana tylko wtedy, gdy na pomoście lub
platformie wędkarskiej znajdują się balustrady,
osłony lub poręcze. Ochrona krawędzi zapobiegnie

ześlizgiwaniu się wózków inwalidzkich lub innych
urządzeń wspomagających poruszanie się z pomostu
lub platformy wędkarskiej. Przedłużenie pokładu
pomostu lub platformy wędkarskiej o 12 cali, przy
zapewnieniu balustrady o wysokości 34 cali, jest
alternatywnym rozwiązaniem, pozwalającym osobom
na wózku inwalidzkim lub korzystającym z innego
urządzenia wspomagającego poruszanie się,
wjechanie w wolną przestrzeń i wyjście poza
balustradę. Przy tego rodzaju projekcie nie wymaga
się ochrony krawędzi.
A15.3.2 Droga dostępu, Wyjątek 2. Np. w celu
zapewnienia dostępu do dostępnego pływającego
pomostu wędkarskiego, korzysta się z trapu.
Odległość w pionie wynosi 60 stóp między
podwyższeniem, w miejscu którego trap opuszcza
połączenie od strony lądu i podwyższeniem
powierzchni pomostu na najniższym poziomie wody.
Wyjątek 2 zezwala na zastosowanie trapu o długości
co najmniej 30 stóp lub szeregu łączących trapów
o łącznej długości wynoszącej co najmniej 30 stóp.
Długość płyt pomostowych przejściowych nie byłaby
uwzględniana przy ustalaniu, czy trap(y) spełniają
wymagania określone w wyjątku.
A15.3.3.3 Rozmieszczenie. Części balustrad, które
są obniżone w celu zapewnienia możliwości
wędkowania dla osób z niepełnosprawnościami,
muszą znajdować się w różnych miejscach na
pomoście lub platformie wędkarskiej, aby mogły one
korzystać z różnych miejsc do łowienia ryb. Różne
miejsca do wędkowania mogą zapewniać różne
głębokości wody, cień (o określonych porach dnia),
roślinność oraz bliskość linii brzegowej lub brzegu.
A15.4 Golf.
A15.4.2 Drogi dostępu. Droga dostępu lub dojście
dla wózka golfowego musi obsługiwać dostępne
elementy i przestrzenie znajdujące się w granicach
pola golfowego. Minimalna szerokość 48 cali dla
drogi dostępu jest niezbędna, aby zapewnić przejazd
wózkiem golfowym po drodze dostępu lub dojściu dla
wózka golfowego. Jest to ważne, jeżeli droga dostępu
jest używana do łączenia strefy wynajmu wózków
golfowych, przechowalni toreb, pól puttingowych,
dostępnych obszarów tee do ćwiczeń, toalet na polu
i oczywiście schronienia przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi. Są to obszary poza granicą
pola golfowego, w których mogą jednak
przemieszczać się osoby w zaadaptowanym wózku
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golfowym. Przejazdu dla wózka golfowego nie można
zastąpić innymi drogami dostępu wymaganymi przez
ADAAG 4.1.2, znajdującymi się poza granicą pola.
Np., droga dostępu łącząca dostępne miejsce
parkingowe do wejścia do pomieszczeń klubowych
pola golfowego nie jest objęta powyższym przepisem.
A15.4.3 Droga dostępu – pole treningowe.
Zarówno samodzielne pole treningowe jak i pole
treningowe obok pola golfowego muszą
zagwarantować drogę dostępu lub przejazd dla wózka
golfowego łączącą stanowiska tee z dostępnymi
miejscami parkingowymi. Droga dostępu musi
posiadać minimalną szerokość 48 cali; 60 cali, jeżeli
umieszczono poręcze. Dodatkowa szerokość pozwala
na wykorzystanie wózka golfowego na drodze
dostępu. Zapewnienie przejazdu dla wózka golfowego
pozwoli osobie z niego korzystającej ćwiczyć
uderzanie piłki golfowej z tej samej pozycji
i stanowiska, jakie wykorzystuje się podczas gry.
Dodatkowo, należy uwzględnić przestrzeń konieczną
dla osoby korzystającej z wózka golfowego w celu
wjechania na stanowiska tee, które mają być
dostępne, jak i wyjechania z nich.
A15.5 Mini golf.
Jeżeli to możliwe, zaleca się zapewnienie dostępu do
wszystkich dołków na polu do gry w mini golfa. Jeżeli
pole zaprojektowano z minimum 50% dostępnych
dołków, zachęca się projektantów i operatorów do
wyboru dołków, które przewidują równoważne
wrażenia w maksymalnym możliwym zakresie.
Dostępne dołki muszą następować po sobie z jedną
dopuszczalną przerwą, jeżeli ostatni dołek na polu
należy do sekwencji.
A15.5.3 Droga dostępu. Jeżeli tylko 50% dołków
jest dostępnych, droga dostępu od ostatniego
dostępnego dołka do wyjścia z pola lub wejścia na
nie może wymagać przemieszczania się z powrotem
przez inne dołki. W niektórych przypadkach wymaga
zapewnienia dodatkowej drogi. Inne możliwości
obejmują zwiększenie liczby dostępnych dołków
w sposób ograniczający odległość potrzebną do
połączenia ostatniego dostępnego dołka z wyjściem
z pola lub wejściem na nie. W każdym przypadku,
staranne przemyślenie układu pola będzie ważne
w celu zminimalizowania wpływu przestrzeni.
1-calowy krawężnik dla minimalnego 32-calowego
otworu można umieścić w obszarze, w którym są
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mniejsze szanse na to, że piłka odbije się rykoszetem.
Jeżeli zapewniono drogę dostępu przebiegającą przez
dołek, dopuszcza się bardziej strome nachylenia dla
ograniczonej odległości. Podest lub obszar poziomy
muszą oddzielać każdy z tych odcinków o bardziej
stromym nachyleniu. Takie rozwiązanie
zagwarantuje strefę wypoczynku pomiędzy bardziej
stromymi odcinkami.
A15.6 Zasięg kija golfowego. Dostępne dołki na
polu do gry w mini golfa można zapewnić wraz
z drogą dostępu prowadzącą przez dołek lub wraz
z drogą dostępu biegnącą obok dołka. Jeżeli droga
dostępu znajduje się w sąsiedztwie dołka, droga musi
znajdować się w zasięgu kija golfowego. Zapewnia to
osobom wystarczającą przestrzeń i zasięg do zagrania
w grę poza dołkiem. Jeżeli to możliwe, odległość
pomiędzy obszarami poziomymi a drogą dostępu
powinna być jak najkrótsza, dając więcej możliwości
do gry.
A15.6 Place zabaw.
A15.6.1 Uwagi ogólne. Niniejsza część ma być
stosowana w trakcie projektowania, budowania
i przebudowy placów zabaw dla dzieci w wieku 2 lat
i więcej. Place zabaw są częścią miejsca, w którym
zapewnia się urządzenia zabawowe. Niniejsza część
nie ma zastosowania do innych części miejsca,
w których zapewnia się takie urządzenia, jak boiska
do gry, miejsca piknikowe oraz inne miejsca
zgromadzeń. Obszary te są omawiane w innych
częściach ADAAG. Place zabaw mogą znajdować się
w miejscach ulokowanych na zewnętrz lub
wewnątrz budynku. Jeżeli w danym miejscu
zapewniono oddzielne place zabaw dla dzieci
w określonych grupach wiekowych (np. w wieku
przedszkolnym (2-5 lat) oraz szkolnym (5-12 lat),
każdy plac zabaw musi być zgodny z niniejszą
częścią. Jeżeli w danym miejscu zapewniono place
zabaw dla tej samej grupy, ale są one geograficznie
oddzielone (np. jeden znajduje się obok miejsca
piknikowego, a inny obok boiska softballowego), są
one uznawane za osobne place zabaw i każdy z nich
musi być zgodny z niniejszą częścią.
A15.6.2 Urządzenia zabawowe na poziomie
podłoża. Urządzenie zabawowe na poziomie podłoża
jest urządzeniem zabawowym, do którego podchodzi
się i wychodzi z niego na poziomie podłoża. Przykłady
urządzeń zabawowych na poziomie podłoża obejmują
bujaki na sprężynie, huśtawki, koparki oraz
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zjeżdżalnie wolno stojące. Rozróżniając różne typy
urządzeń zabawowych na poziomie podłoża, należy
wziąć pod uwagę ogólne wrażenia przez nie
zapewniane. Przykłady różnych rodzajów
doświadczeń obejmują, m.in. bujanie, huśtanie się,
wspinanie, kręcenie się i ślizganie. Zjeżdżalnia
spiralna może dostarczać nieco innych wrażeń niż
zjeżdżalnia prosta, ale ślizganie jest ogólnym
doświadczeniem i dlatego zjeżdżalnia spiralna nie
jest uznawana za inny rodzaj urządzenia
zabawowego, niż zwykła zjeżdżalnia.
Liczba urządzeń zabawowych na poziomie podłoża
nie jest zależna od liczby dzieci, które mogą się bawić
na danym urządzeniu zabawowym. Duża huśtawka
zaprojektowana dla 10 dzieci od razu jest uznawana
za jedno urządzenie zabawowe na poziomie podłoża.
Jeżeli na dużym placu zabaw znajdują się dwie lub
więcej złożonych budowli do zabawy
zaprojektowanych dla tej samej grupy wiekowej,
należy dodać całkowitą liczbę urządzeń zabawowych
na podwyższeniu na wszystkich złożonych
budowlach do zabawy, aby określić dodatkową liczbę
i rodzaje urządzeń zabawowych na poziomie podłoża,
które należy zapewnić na drodze dostępu oraz rodzaj
drogi dostępu (np. podjazdy lub systemy
przesiadania się), które muszą zostać zapewnione
w przypadku zabaw na podwyższeniu.
Urządzenia zabawowe na poziomie podłoża, do
których dostęp mają dzieci z niepełnosprawnościami,
muszą być zintegrowane z placem zabaw. Projektanci
powinni wziąć pod uwagę optymalny układ urządzeń
zabawowych na poziomie podłoża, do których mają
dostęp dzieci z niepełnosprawnościami, w celu
wspierania interakcji i kontaktów społecznych wśród
wszystkich dzieci. Grupowanie wszystkich urządzeń
zabawowych na poziomie podłoża, do których mają
dostęp dzieci z niepełnosprawnościami, w jednym
miejscu nie uznaje się za integrację.
A15.6.3 Urządzenia zabawowe na podwyższeniu.
Do urządzeń zabawowych na podwyższeniu
podchodzi się nad lub pod nimi. Stanowią one część
złożonej budowli do zabawy. Podwójna lub potrójna
zjeżdżalnia będąca częścią złożonej budowli do
zabawy jest jednym urządzeniem zabawowym na
podwyższeniu. Dla celów niniejszej sekcji pochylnie,
systemy przesiadania się, stopnie, pomosty i dachy
nie są uznawane za urządzenia zabawowe na
podwyższeniu. Co do zasady, elementy te używane są

do łączenia elementów na złożonej budowli do
zabawy. Chociaż socjalizacja i zabawy, w których
odtwarza się postacie, mogą mieć miejsce na tych
elementach, ich podstawowym przeznaczeniem nie
jest zabawa.
Do niektórych urządzeń zabawowych
przymocowanych do złożonej budowli do zabawy,
można podejść lub wyjść z poziomu platformy lub
pokładu na poziomie gruntu lub powyżej. Np., do
urządzeń zabawowych do wspinania
przymocowanych do złożonej budowli do zabawy,
można podejść lub wyjść z poziomu platformy lub
pokładu znajdujących się na złożonej budowli do
zabawy na poziomie gruntu lub powyżej. Urządzenia
zabawowe przymocowane do złożonej budowli do
zabawy i do których można podejść z platformy lub
pokładu (np. urządzenia zabawowe do wspinania się
i urządzenia zabawowe zainstalowane nad głową) są
uznawane za urządzenia zabawowe na
podwyższeniu. Te elementy placu zabaw również nie
są uznawane za urządzenia zabawowe na poziomie
podłoża i są uwzględniane poprzez wymagania
zawarte w pkt 15.6.2 dotyczące liczby urządzeń
zabawowych na poziomie podłoża, które muszą
znajdować się na drodze dostępu.
A15.6.4 Drogi dostępu. Drogi dostępu w granicach
placu zabaw muszą być zgodne z pkt 15.6.4. Drogi
dostępu łączące plac zabaw z parkingiem, pitnikami
oraz innymi elementami w danym miejscu muszą
być zgodnie z pkt 4.3. Drogi dostępu zapewniają
dzieciom korzystającym z wózków inwalidzkich lub
innych urządzeń ułatwiających poruszanie się
możliwość dostępu do urządzeń zabawowych. Drogi
dostępu powinny pokrywać się z ogólną ścieżką
komunikacyjną używaną na placu zabaw.
Staranne rozmieszczenie i przemyślenie układu dróg
dostępu poprawi zdolność dzieci
z niepełnosprawnościami do kontaktów towarzyskich
i interakcji z innymi dziećmi.
O ile jest to możliwe, zachęca się projektantów
i operatorów do zapewnienia szerszych dróg dostępu
na poziomie terenu na placu zabaw lub
uwzględnienia zaprojektowania całej powierzchni
terenu jako dostępnej. Zapewnienie bardziej
dostępnych przestrzeni poprawi integrację
wszystkich dzieci na placu zabaw i zapewni dostęp
do większej liczby urządzeń zabawowych. Wymagane
jest maksymalne nachylenie 1:16 dla pochylni na
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poziomie gruntu; jednak mniejsze nachylenie
zwiększy dostęp dla tych dzieci, które mają trudności
z pokonaniem maksymalnego nachylenia 1:16.
Poręcze nie są wymagane na pochylniach
znajdujących się w strefach użytkowania na poziomie
terenu.
Jeżeli zapewniona jest wolno stojąca zjeżdżalnia,
droga dostępu musi łączyć dół schodów w punkcie
wejścia i punkt wyjścia ze zjeżdżalni. Nie wymaga się
pochylni lub systemu przesiadania się na górną
część zjeżdżalni. W przypadku zapewnienia
piaskownicy, droga dostępu musi prowadzić do
granicy piaskownicy. Dostęp do piaskownicy
poprawiłby się dzięki zapewnieniu systemu
przenoszenia do piasku lub dzięki zapewnieniu stołu
z piaskiem na podwyższeniu z prześwitem na kolana
zgodnym z pkt 15.6.6.3.
Drogi dostępu na podwyższeniu muszą łączyć punkty
wejścia i wyjścia co najmniej 50 % urządzeń
zabawowych na podwyższeniu. Preferuje się
pochylnie w stosunku do systemów przesiadania się,
ponieważ nie wszystkie dzieci korzystające z wózków
inwalidzkich lub innych urządzeń ułatwiających
poruszanie się mogą nie być w stanie korzystać
z systemów przesiadania się lub mogą zdecydować
o niekorzystaniu z nich. Jeżeli podjazdy łączą
urządzenia zabawowe na podwyższeniu, maksymalne
wzniesienie każdego odcinka pochylni ogranicza się
do 12 cali (305 mm). O ile to możliwe, zachęca się
projektantów i operatorów do zapewnienia podjazdów
z mniejszym nachyleniem niż maksymalne 1:12.
Ława ziemna lub nasyp mogą być wykorzystane do
zapewnienia wzniesienia i mogą stanowić część drogi
dostępu do złożonych budowli do zabawy.
Platformy dźwigowe zgodne z pkt 4.11
i obowiązującymi kodeksami stanowymi lub
lokalnymi mogą być używane jako część drogi
dostępu. Ponieważ windy muszą być obsługiwane
samodzielnie, operatorzy powinni dokładnie rozważyć
właściwość ich użycia w warunkach bez nadzoru.
A15.6.5 Systemy do przesiadania się. Systemy do
przesiadania się są środkami dostępu do złożonych
budowli na placu zabaw. Systemy do przesiadania
się zazwyczaj obejmują platformę do przesiadania się
i szereg stopni przesiadania się. Dzieci korzystające
z wózków inwalidzkich lub innych urządzeń
ułatwiających poruszanie się przesiadają się z wózka
inwalidzkiego lub z urządzeń ułatwiających
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poruszanie się na platformę do przesiadania się
i podciągają się w górę lub w dół po stopniach
oraz przesuwają się po pokładach lub platformach
w celu uzyskania dostępu do urządzeń zabawowych
na podwyższeniu. Niektóre dzieci mogą nie być
w stanie używać systemów do przesiadania się lub
mogą zdecydować o niekorzystaniu z nich. Jeżeli
zapewniono systemy do przesiadania się, należy
wziąć pod uwagę odległość pomiędzy systemem
przesiadania się a urządzeniami zabawowymi na
podwyższeniu. Poruszanie się między platformą do
przesiadania się a szeregiem stopni do przesiadania
się wymaga od niektórych dzieci dużego wysiłku.
Projektanci powinni zminimalizować odległość
między punktami, w których dziecko przesiada się
z wózka inwalidzkiego lub urządzenia ułatwiającego
poruszanie się i tymi, w których znajdują się
urządzenia zabawowe na podwyższeniu. Jeżeli
urządzenia zabawowe na podwyższeniu są
wykorzystywane do połączenia z innym urządzeniem
zabawowym na podwyższeniu zamiast drogi dostępu,
należy starannie rozważyć wybór elementów placu
zabaw wykorzystywanych do tego celu. Wsparcie
przesiadania się jest wymagane na platformach
służących do przesiadania się oraz stopniach do
przesiadania się, aby pomóc dzieciom w przesiadaniu
się. Niektóre przykłady podpór obejmują pętlę
linową, uchwyt w kształcie pętli, szczelinę
w krawędzi płaskiego poziomego lub pionowego
elementu, drążki lub belki lub uchwyty w kształcie
litery D na słupkach narożnych.
A15.6.6 Urządzenia zabawowe. Wolna przestrzeń
podłogi lub terenu, przestrzenie manewrowe i drogi
dostępu mogą zachodzić na siebie na placach zabaw.
Nie wyznaczono konkretnej lokalizacji dla wolnej
przestrzeni podłogi lub terenu lub przestrzeni
manewrowych, z wyjątkiem huśtawek, ponieważ
każdy element placu zabaw może wymagać
zorganizowania przestrzeni w wyjątkowym miejscu.
Jeżeli elementy placu zabaw obejmują siedzenie lub
punkt wejścia, zaleca się projekty przewidujące
swobodne przesiadanie się z wózka inwalidzkiego lub
innego urządzenia ułatwiającego poruszanie się.
Poprawi to zdolność dzieci z niepełnosprawnościami
do samodzielnego korzystania z elementu placu
zabaw.
Projektując elementy placu zabaw z funkcjami
manipulacyjnymi lub interaktywnymi, należy wziąć

A15.7 Sprzęt i przyrządy do ćwiczeń, kręgielnie i strzelnice.

pod uwagę odpowiednie zakresy zasięgu dzieci
siedzących na wózkach inwalidzkich. Poniższa tabela
przedstawia wytyczne dotyczące zakresów zasięgu
dzieci na wózkach inwalidzkich. Niniejsze wymiary
mają zastosowanie albo do zasięgu przedniego lub
bocznego. Zakresy zasięgu są odpowiednie do
zastosowania z urządzeniami zabawowymi, do
których dzieci siedzące na wózkach inwalidzkich
mogą uzyskać dostęp i sięgnąć do nich. Jeżeli
systemy przesiadania zapewniają dostęp do urządzeń
zabawowych na podwyższeniu, zakresy zasięgu nie
są odpowiednie
Jeżeli dziecko wspinające się znajduje się na drodze
dostępu na poziomie terenu, niektóre kółka do
wspinaczki powinny znajdować się w zakresie
zasięgu. Zachęca się do zachowania odpowiedniej
równowagi w zapewnianiu dostępu do urządzeń
zabawowych, ale nie eliminowaniu wyzwania
i charakteru aktywności.

strony ASTM (http://www.astm.org).
Norma ASTM F 195 określa dostępność powierzchni
poprzez pomiar pracy wymaganej do poruszania
wózka inwalidzkiego po powierzchni. Norma zawiera
testy wysiłkowe zarówno dla ruchu na wprost, jak
i podczas skręcania, przy użyciu koła siłowego na
wózku rehabilitacyjnym jako urządzenia
pomiarowego. W celu spełnienia tej normy
wymagana siła musi być mniejsza, niż ta wymagana
do poruszania wózka inwalidzkiego po pochylni
o nachyleniu 1:14. Przy ocenianiu powierzchni
terenu, operatorzy powinni prosić o informacje na
temat zgodności z normą ASTM F 1951.
Podłoża muszą być poddawane regularnym i częstym
kontrolom oraz zabiegom konserwacyjnym w celu
zapewnienia ciągłej zgodności z normą ASTM F 1951.
Rodzaj wybranego materiału powierzchni oraz
poziomy wykorzystania placu zabaw określą
częstotliwość kontroli i konserwacji.

A15.6.7 Podłoża. Podłoża wzdłuż wolnych
Przy stosowaniu kombinacji materiałów
przestrzeni podłogi lub terenu, przestrzenie
nawierzchniowych wymagany jest staranny projekt,
manewrowe oraz drogi dostępu muszą być zgodne
aby zapewnić odpowiednie zmiany między
z normą ASTM F 1951. Standardowa specyfikacja
powierzchniami. Jeżeli na asfalcie zamontowano
dotycząca określania dostępności systemów
gumową nawierzchnię w celu zapewnienia tłumienia
powierzchniowych pod wyposażeniem i wokół
uderzeń, krawędzie gumowej nawierzchni mogą
wyposażenia placu zabaw. Norma ASTM F 1951 jest
powodować zmianę poziomu między przylegającymi
dostępna w Amerykańskim Towarzystwie ds. Badań
powierzchniami gruntu. Jeżeli zmiana poziomu jest
i Materiałów (ASTM), 100 Barr Harbor Drive, West
większa niż ½ cala, należy zapewnić pochyłą
Conshohocken, PA 19428-2959, telefon (610) 832powierzchnię o maksymalnym nachyleniu 1:12.
9585. Normę ASTM F 1951 można zamówić online ze
Zakresy zasięgu dzieci
Zasięg przedni
lub boczny

3-4 lat

5-8 lat

9-12 lat

Wysoki (maksymalny)

36 cali (915 mm)

40 cali (1015 mm)

44 cali (1120 mm)

Niski (minimalny)

20 cali (510 mm)

18 cali (455 mm)

16 cali (405 mm)

Dostępne na rynku produkty zapewniają nachylenie
1:12 na przejściach. Takie przejścia są również
konieczne, jeżeli połączenie materiałów
nawierzchniowych obejmuje produkty w postaci
luźnej. W przypadku zastosowania obrzeży, aby
zapobiec przesuwaniu się luźnej powierzchni na
twardszą powierzchnię, obrzeże może stwarzać
ryzyko potknięcia się. Tam, gdzie to możliwe,
przejście należy zaprojektować tak, aby umożliwić

płynne i stopniowe przejście między dwoma
rodzajami powierzchni.
A15.7 Sprzęt i przyrządy do ćwiczeń, kręgielnie
i strzelnice.
A15.7.2 Sprzęt i przyrządy do ćwiczeń. Obiekty
typu fitness club często zapewniają szeroki wybór
sprzętu do ćwiczeń. Co najmniej jeden rodzaj sprzętu
do ćwiczeń musi być obsługiwany przez drogę
dostępu. Większość sprzętu i przyrządów do treningu
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siłowego należy uznawać za różne rodzaje. Np.,
przyrząd do wyciskania uznaje się za inny rodzaj,
niż urządzenie do ćwiczenia bicepsów. Wymóg
zapewnienia dostępu do każdego typu ma obejmować
różnorodne przyrządy do treningu siłowego. Jeżeli
operatorzy dostarczają maszynę do podnoszenia
ciężarów i wolne ciężary, oba podlegają przepisom
niniejszej części, nawet jeżeli dana osoba może być
w stanie pracować nad swoimi bicepsami na obu
rodzajach przyrządów. Jeżeli zapewnione przyrządy
do ćwiczeń i urządzenia różnią się tylko tym, że są
dostarczane przez różnych producentów, w celu
spełnienia niniejszych wytycznych wymaga się tylko
jednej sztuki z każdego rodzaju urządzenia. Np. jeżeli
zapewniono dwa przyrządy do wyciskania i każdy
z nich został wyprodukowany przez różne firmy,
tylko jedno ma być zgodne z wymogami.
Podobnie istnieje wiele rodzajów przyrządów do
ćwiczeń aerobowych, takich jak rowery stacjonarne,
trenażery wioślarskie, schody i bieżnie. Każdy
przyrząd zapewnia ćwiczenia aerobowe i dla celów
niniejszych wytycznych jest uznawany za inny rodzaj.
Jedna wolna przestrzeń podłogi lub terenu może być
dzielona pomiędzy dwa sprzęty do ćwiczeń.
Projektanci powinni dokładnie rozważyć opcje
rozmieszczenia, aby zmaksymalizować przestrzeń,
takie jak połączenie końców rzędów i przestrzeni
centralnych przejść.
Umiejscowienie wolnej przestrzeni podłogi może się
znacznie różnić w zależności od użytkowania sprzętu
lub przyrządu. Np., aby udostępnić przyrząd do
wyciskania ramion należałoby zapewnić wolną
przestrzeń podłogi obok siedzenia w celu
umożliwienia przesiadania się. Wolna przestrzeń
podłogi przy przyrządzie do wyciskania
zaprojektowana dla użytku przez osobę siedzącą na
wózku inwalidzkim byłaby jednak
najprawdopodobniej wyśrodkowana na działających
mechanizmach.
Zachęca się projektantów i operatorów do wyboru
sprzętu i przyrządów do ćwiczeń zapewniających
możliwości do ćwiczenia osobom
z niepełnosprawnościami kończyn dolnych. Sprzęt
i przyrządy do ćwiczeń górnej części ciała, oferujące
trening aerobowy lub siłowy, poprawią możliwości
sprawnościowe dla osób niepełnosprawnych z wózka
inwalidzkiego lub urządzenia ułatwiającego
poruszanie się. Przykłady obejmują: sprzęt lub
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przyrządy zapewniające ergometrię ręki, wolne
ciężary oraz bramy do ćwiczeń, z których można
korzystać z wózka inwalidzkiego czy innego
urządzenia ułatwiającego poruszanie się.
A15.7.4 Strzelnice. Przykłady różnych rodzajów
pozycji strzelania obejmują m.in.: pozycje o różnych
cenach wstępu, pozycje z lub bez schronienia przed
czynnikami atmosferycznymi lub oświetlenia, oraz
pozycje obsługujące różne sytuacje strzeleckie, takie
jak argon, broń ładowana odprzodowo, broń
drobnokalibrowa, karabin snajperski, pistolet do
strzelania do tarczy, pistolet automatyczny, sylwetka,
pułapka, strzelanie do rzutków i łucznictwo
(łuk i kusza).
A15.8 Baseny, brodziki i spa.
A15.8.2 Baseny. Jeżeli zapewniono więcej niż jeden
środek dostępu do wody, zaleca się, aby środki te
były różne. Zapewnienie różnych środków dostępu
lepiej zaspokoi zróżnicowane potrzeby osób
z niepełnościami przy wchodzeniu do basenu
i wychodzeniu z niego. Zaleca się również, aby
w przypadku gdy zapewniono dwa lub więcej środki
dostępu, nie umieszczać ich w tym samym miejscu
w basenie. Różne miejsca zagwarantują zwiększone
możliwości wejścia i wyjścia, szczególnie
w przypadku większych basenów.
A15.8.2 Baseny, Wyjątek 1. Przy określaniu liczby
wymaganych dostępnych wejść należy policzyć
ściany basenów w miejscach do nurkowania
i obszarach wzdłuż ścian basenów, gdzie nie ma
wejścia do basenu z powodu ochrony krajobrazu lub
przyległych konstrukcji.
A15.8.5 Windy basenowe. W przypadku wind
basenowych dostępnych jest wiele rodzajów siedzeń,
od zawieszonych po siedzenia wstępnie uformowane
lub uformowane. Siedzenia windy basenowej
z oparciem na plecy umożliwią korzystanie z windy
większej populacji osób z niepełnosprawnościami.
Siedzenia windy basenowej wykonane z materiałów
odpornych na korozję oraz zapewniające solidną
podstawę do przesiadania się będą mogły być
używane przez szerszą grupę osób
z niepełnosprawnościami. Dodatkowe opcje, takie jak
podłokietniki, zagłówki, pasy bezpieczeństwa
i podparcie nóg, poprawią dostępność i będą lepiej
służyły osobom charakteryzującym się szerokim
zakresem niepełnosprawności.
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A15.8.5.6 Podnóżki i podłokietniki. W windach
większych ośrodków typu spa zalecane są podnóżki,
w których głębokość wody miejsca na nogi wynosi
34 cale lub więcej. Zapewnienie podnóżków,
zwłaszcza tych, które dają oparcie całej stopie, ułatwi
bezpieczne i niezależne przesiadanie się większej
liczby osób z niepełnosprawnościami.
A15.8.5.7 Działanie. Windy muszą być zdolne do
samodzielnego działania zarówno z poziomu pomostu,
jak i wody. Umożliwi to osobie wezwanie windy
basenowej, kiedy winda znajduje się w odwrotnym
położeniu. Niezwykle ważne jest, aby osoba, która
pływa sama, mogła wezwać windę basenową, gdy
znajduje się ona w górnym położeniu, aby nie
pozostawała w wodzie przez dłuższy czas w oczekiwaniu
na pomoc. Wymóg niezależnego działania windy
basenowej nie wyklucza udzielenia pomocy.
A15.8.5.9 Udźwig. Maksymalny udźwig jednoosobowej
windy basenowej musi wynosić minimum 300 funtów
i wytrzymać obciążenie statyczne co najmniej półtora
razy większe niż obciążenie nominalne. Należy zapewnić
takie windy basenowe, które sprostają potrzebom
obsługiwanej przez nich populacji. Korzystnym
rozwiązaniem może okazać się zapewnienie windy
basenowej o dopuszczalnym obciążeniu
przekraczającym 300 funtów.
A15.8.6.1 Pochyłe wejścia. Prywatne wózki
inwalidzkie i urządzenia ułatwiające poruszanie się
mogą nie nadawać się do zanurzenia w wodzie.
Niektóre mogą być wyposażone w akumulatory, silniki
i układy elektryczne, które po zanurzeniu w wodzie
mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia
ułatwiającego poruszanie się lub wózka inwalidzkiego
lub zanieczyścić wodę w basenie. Zapewnienie wózka
inwalidzkiego odpowiedniego do użycia w środowisku
wodnym i wykonanego z materiałów odpornych na
korozję oraz zaprojektowanego w celu wprowadzenia
do wody, ochroni wodę przed zanieczyszczeniem
i pozwoli uniknąć uszkodzenia prywatnych wózków
inwalidzkich lub innych urządzeń ułatwiających
poruszanie się.
A15.8.6.3 Poręcze. Poręcze po obu stronach
pochyłego wejścia zapewniają stabilność zarówno
osobom z niepełnosprawnością ruchową, jak
i osobom korzystającym z wózków inwalidzkich.
Ze względów bezpieczeństwa dozwolona jest jedna
poręcz na pochyłych wejściach znajdujących się
w basenach z falami, rzekami nadające się do

kąpieli, basenach z piaszczystym dnem oraz innych
basenach, do których dostęp użytkownika ogranicza
się do jednego obszaru.
A15.8.8.4 Stopnie do przesiadania się. Jeżeli to
możliwe, wysokość stopnia do przesiadania się
powinna być jak najmniejsza. Spowoduje to
zmniejszenie odległości, którą osoba musi pokonać
podciągając się lub opuszczając się w dół, aby przejść
do następnego stopnia w celu uzyskania dostępu.
A15.8.8.7 Uchwyty. Operatorzy basenu mają wybór
zapewnienia uchwytu po jednej stronie każdego
stopnia i platformy do przesiadania się lub
nieprzerwanego uchwytu po jednej stronie
obsługującego każdy stopień przesiadania się
i platformę do przesiadania. Jeżeli znajduje się na
każdym stopniu, górna powierzchnia chwytająca
musi znajdować się od 4 do 6 cali powyżej każdego
stopnia. Jeżeli zapewniono nieprzerywany uchwyt,
górna część powierzchni chwytającej znajduje się od
4 cali (100 mm) do 6 cali (150 mm) nad zwisem
stopnia. Każdy typ ma swoje zalety. Poręcz ciągła
umożliwia osobie przesiadającej się utrzymanie
stałego uchwytu poręczy podczas przesuwania się
w górę lub w dół po stopniach do przesiadania się.
Uchwyty umieszczone na każdym stopniu zapewniają
powierzchnię chwytającą równoległą do każdego
stopnia, a nie po przekątnej.
A15.8.10 Wodne urządzenia zabawowe. Prywatne
wózki inwalidzkie i urządzenia ułatwiające
poruszanie się mogą nie nadawać się do zanurzenia
w wodzie podczas uzyskiwania dostępu do urządzeń
zabawowych znajdujących się w wodzie.
Niektóre mogą być wyposażone w akumulatory,
silniki i układy elektryczne, które po zanurzeniu
w wodzie mogą doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia ułatwiającego poruszanie się lub wózka
inwalidzkiego lub zanieczyścić wodę w basenie.
Zapewnienie wózka inwalidzkiego odpowiedniego do
użycia w środowisku wodnym i wykonanego
z materiałów odpornych na korozję oraz
zaprojektowanego w celu wprowadzenia do wody,
ochroni wodę przed zanieczyszczeniem i pozwoli
uniknąć uszkodzenia prywatnych wózków
inwalidzkich.

A37

