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Matryca diagnostyczna dla osób ze szczególnymi potrzebami część II 

dotycząca pieszych szlaków turystycznych, urządzeń obsługi ruchu turystycznego oraz 

powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych 
Zaadoptowano wytyczne opracowane przez dr Wiolettę Kacprzyk z Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego 

Lasów Państwowych w Bedoniu na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych  

pt. „LAS BEZ BARIER – OBIEKTY TERENOWE” 

Nazwa audytowanego szlaku turystycznego 

  
(wpisz nazwę lub lokalizację szlaku) 

Przedmiot poddany audytowi dostępności Opis obecnego stanu 
Sposób likwidacji 

bariery 

Zagadnienie 1.1 Organizacja dostępności i procedury 

 
W PP powołano koordynatora ds. dostępności. ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

W PP powołano zespół ds. dostępności. ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Przeprowadzono audyt dostępności PP ex-ante obejmujący: 

  

• Audyt dostępności strony internetowej oraz aplikacji 

mobilnych parku pod kątem zgodności ze standardami 

WCAG 2.1, 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• Audyt dostępności szlaków pieszych w tym również pod 

kątem potencjalnych niebezpieczeństw np. zmiennych 

warunków atmosferycznych, 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• Audyt dostępności zabudowań na terenie PP, ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• Audyt dostępności ścieżek dydaktycznych oraz 

przewodników ich dotyczących, 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• Audyt dostępności usług świadczonych na terenie PP (w 

tym również przez ajentów), 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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• Audyt dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa p.poż 

pod kątem zapewnia bezpieczeństwa osobom ze 

specjalnymi potrzebami, 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• Audyt materiałów informacyjnych dla turystów pod 

kątem dostępności w tym np. zrozumiałości tekstu. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Przeprowadzenie audytu dostępności PP ex-post. ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Przygotowano plan wdrażania dostępności PP na podstawie 

wyników przeprowadzonego audytu dostępności. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP posiada deklarację dostępności zgodną z Ustawą z 4 

kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP zapewnia kontakt poprzez tłumaczy PJM - polskiego 

języka migowego 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP zapewnia kontakt poprzez tłumaczy SJM - systemu języka 

migowego 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP zapewnia kontakt poprzez tłumaczy SKOGN - systemu 

komunikowania się dla osób głuchoniewidomych 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Zagadnienie 1.2 Podnoszenie kompetencji kadry PP 

 
PP przeszkolił pracowników nt. potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami w zakresie: 

  

Podstawowej wiedzy o ich prawach opartej m.in. na 

Konwencji, Ustawie o Dostępności oraz innych aktach z tym 

związanych.  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Specyfice grup osób ze szczególnymi potrzebami. ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Wyszczególnienia rodzajów niepełnosprawności 

uwzględniających specyfikę funkcjonowania. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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Savoir-Vivre w kontaktach z osobami ze szczególnymi 

potrzebami. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Podstawowych umiejętności asystenckich w zależności od 

typu osób ze szczególnymi potrzebami. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Podstaw komunikacji bezpośredniej i pośredniej z osobami 

ze szczególnymi potrzebami. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Charakterystyki racjonalnych usprawnień i nowych 

technologii wspierających dostępność przestrzeni, 

produktów i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Administrowania stronami internetowymi oraz aplikacjami 

mobilnymi PP w zakresie dostępności treść zgodnie ze 

standardem WCAG 2.1. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP zleca szkolenia w zakresie dostępności podmiotom 

zewnętrznym. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP sam realizuje szkolenia w zakresie dostępności 

korzystając z zasobów własnych. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP szkoli personel z zakresie specjalistycznym: 

  

• z języka migowego, ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• alfabetu Braille’a, ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• z asystentury np. osobom poruszającym się na wózku, 

 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• z obsługi urządzeń ułatwiających mobilność np. 

skuterów inwalidzkich, szybkiej instalacji przystawek 

elektrycznych do wózków inwalidzkich, obsługi rowerów 

wspomaganych elektrycznie, obsługi elektrycznych 

pojazdów terenowych dla OzN 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 

• w zakresie techniki bezpiecznej jazdy i szybkiej ewakuacji 

OzN w razie awarii pojazdów na szlaku 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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• poprawnego użytkowania pojazdów, bieżącego serwisu  

oraz sprawnej diagnozy podczas naturalnej eksploatacji, 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• z zarządzania procesami oraz zarządzania przez wartości, ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• z bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w sytuacjach 

kryzysowych jak np. ewakuacja. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• w zakresie  udzielania pierwszej pomocy,  w tym z 

wykorzystaniem defibrylatora, 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• prowadzenia po wytyczonych ścieżkach grup  OzN np. 

niewidomych na nartach biegowych lub skiturowych, 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Park przewiduje zapewnia szkolenia personelu połączone z 

praktyką np. w zakresie bezpośredniego kontaktu z osobami 

ze szczególnymi potrzebami. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Zagadnienie 1.3 Współpraca PP z organizacjami pozarządowymi 

 
PP współpracuje z organizacjami pozarządowymi o zasięgu 

regionalnym. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP współpracuje z organizacjami pozarządowymi o zasięgu 

ogólnopolskim. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP wspiera akcje promującej przekazywanie np. 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku 

publicznego. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP współorganizuje z NGO wspólne konferencji i 

seminariów. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP konsultuje z COTG (Centralnym Ośrodkiem Turystyki 

Górskiej  PTTK) sposoby oznakowania szlaków 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP wspólnie z TOPR, GOPR, WOPR, MOPR, OSP   organizuje 

szkolenia i akcje profilaktyczne promujące bezpieczeństwo w 

górach i PP 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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PP wspólnie z NGO rozpoznaje potrzeby i planuje działania 

służące ich zaspokojeniu.  
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP wykorzystuje wspólnie z NGO wiedzę profesjonalistów 

pracujących w administracji publicznej i organizacjach. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP udostępniania wykaz NGO z którymi współpracuje na 

stronach internetowych PP lub zespołu PP. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP popularyzuje działalność NGO z którymi współpracuje na 

stronach internetowych PP lub zespołu PP. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP wspólnie z NGO inicjuje lub organizuje szkolenia 

podnoszące jakość pracy w PP. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP wykorzystuje wspólnie z NGO wiedzę profesjonalistów 

pracujących w administracji publicznej i organizacjach. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Zagadnienie 1.4 Wolontariusze w PP 

 
PP w swojej działalności korzysta z pomocy wolontariuszy w 

sposób okazjonalny. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP w swojej działalności korzysta z pomocy wolontariuszy w 

sposób ciągły. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP umożliwia udział wolontariuszom w szkoleniach 

specjalistycznych. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP posiada zasób osób chętnych  do wsparcia/asystentury 

OzN, np. na podczas jazdy na rowerze typu tandem, pomocy 

przy poruszaniu się wózkami inwalidzkimi, pomocy w 

wędrówkach z osobami niewidomymi, asystenturze podczas 

wycieczek na pojazdach elektrycznych itp. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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Zagadnienie 2.1 Szlak pieszy 

Wysokość i szerokość szlaku pieszego 

Wysokość korytarza szlaku, także nad powierzchniowymi 
obiektami rekreacyjno-wypoczynkowymi wynosi minimum 
220 cm przy uwzględnieniu cięć pielęgnacyjnych drzew 
rosnących wzdłuż szlaku (chodzi o ograniczenie 
prawdopodobieństwa zwisania gałęzi poniżej wspomnianych 
220 cm). 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy  

  

Minimalna szerokość szlaku w najwęższym miejscu wynosi 
90 cm. Zalecane jest, aby nie była mniejsza niż 150 cm (taka 
szerokość pozwala na bezpieczne mijanie/wymijanie się 
osób korzystających z wózków inwalidzkich).  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy  
  

Zmniejszenie szerokości szlaku do 80 cm jest: 
- wyłącznie na bardzo krótkich odcinkach, nie dłuższych niż 
60 cm, 
- tylko wówczas, gdy jest to nieuniknione, np. z uwagi na 
istniejące formacje skalne. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy 
 

Szlak główny lub zlokalizowany na obszarach o bardzo 
intensywnym ruchu turystycznym jest szerszy niż 200 cm na 
całej jego długości. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Szlak drugorzędny lub zlokalizowany na terenach słabo 
zagospodarowanych ma szerokość minimum 90 cm na całej 
jego długości. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy   

Na szlaku wielofunkcyjnym, gdzie dozwolona jest jazda 
konna i ruch pieszy, wysokość korytarza wynosi minimum 
300 cm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy   

W miejscach gdzie dopuszczone jest np. narciarstwo 
biegowe, szerokość szlaku wynosi min 600 cm na całej ich 
długości. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy   

Nachylenie podłużne nawierzchni szlaku pieszego 

Kąt nachylenia szlaku nie przekracza 5% (nachylenie 5-
procentowe terenu oznacza, że różnica nachylenia na 
odcinku 100 cm pomiędzy początkiem i końcem odcinka 
wynosi 5 cm).  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

Szlak wiodący przez obszar o urozmaiconej rzeźbie terenu, 
zawierające odcinki o nachyleniu powyżej 5% posiadają serię 
podjazdów. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy   

Na odcinku szlaku, na którym nachylenie przekracza 5% nie 
występują żadne inne przeszkody terenowe, np. miękka 
nawierzchnia, strome zbocze, zwężenie szlaku poniżej 90 cm 
czy przeszkody poziome. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy   
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Na początku szlaku znajdują się informacje o utrudnieniach 
istniejących w jego obrębie. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy   

Na początku i na końcu odcinka szlaku o zwiększonym 
nachyleniu nawierzchni (powyżej 5%) są one tak 
wyprofilowane, aby nachylenie stopniowo się zwiększało lub 
zmniejszało. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy  
 

Wszystkie zakręty w obrębie szlaku posiadają płaską 
nawierzchnię, gdzie nachylenie podłużne i poprzeczne nie 
przekracza 5%. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy   

Jeżeli nachylenie odcinka szlaku przekracza 12% wówczas 
długość takiego odcinka jest możliwie najkrótsza a najlepiej, 
aby bariera ta była zniesiona poprzez terenowe pochylnie 
wraz z poręczami lub schody terenowe. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy  
 

Nachylenie poprzeczne szlaku pieszego 

Każdy szlak ma spadek poprzeczny z uwagi na konieczność 
odprowadzania wód opadowych z jej powierzchni którego 
wartość jest jednak minimalna. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Poprzeczny kąt nachylenia nawierzchni szlaku na terenach 
PP nie przekracza 5% (na większości utwardzonych 
nawierzchni efektywny drenaż wód zachodzi już przy 
nachyleniu 2%). 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
  

W miejscach gdzie nachylenie poprzeczne szlaku przekracza 
5%, nie znajdują się dodatkowe przeszkody i utrudnienia dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy      

Jeżeli w danym miejscu szlaku występuje nachylenie 
podłużne większe niż 5%, nie ma tam jednocześnie 
nachylenia poprzecznego przekraczającego 5% (nachylenie 
w dwóch kierunkach jednocześnie może stwarzać 
niebezpieczeństwo wywrócenia się wózka inwalidzkiego). 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

 

Rodzaj i charakter nawierzchni szlaku pieszego 

Nawierzchnia szlaku na całej jego długości jest twarda i 
stabilna tzn. materiał nie ulega przesunięciu pod wpływem 
ruchu kół wózka inwalidzkiego.  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy      

Materiał żwirowy na szlakach (na jakimkolwiek odcinku) nie 
zawiera luźnych frakcji o średnicy większej niż 10 mm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy      

W obrębie szlaku miejsca z luźnym piaskiem są możliwie 
krótkie, tj. nie przekraczają 20 m. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy      
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Materiał na całej długości szlaku ma charakter 
antypoślizgowy. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy      

Szlak jest tak wyprofilowany, że woda opadowa szybko po 
nim spływała na pobocze i nie jest absorbowana przez 
materiał ją budujący. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy      

Pod warstwą bazową szlaku położono warstwy materiału 
łatwo przepuszczalnego dla wody. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy      

Jeśli wzdłuż szlaku znajdują się tereny podmokłe, wilgotne 
podniesiono nawierzchnię szlaku np. poprzez wybudowanie 
pomostu. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

W miejscach potencjalnie niebezpiecznych, z których można 

np. spaść, zsunąć się itp. znajdują się krawężniki pełniące 

funkcję szyn odbojowych. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Krawężniki pełniące funkcję szyn odbojowych w miejscach 

potencjalnie niebezpiecznych mają wysokość: o minimum 5 

cm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Zredukowano erozję nawierzchni szlaku poprzez 

umożliwienie wzrostu roślinności stabilizującej grunt lub 

zastosowano inne rozwiązania natury technicznej. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Miejsca mijania/wymijania na szlaku pieszego (bez urządzeń obsługi ruchu turystycznego) 

Na szlaku węższym niż 150 cm co pewien czas znajdują się 
miejsca do mijania/wymijania, umożliwiające użytkownikom 
poruszającym się na wózku bezpieczne manewrowanie i 
zawracanie (częstotliwość ich występowania uzależniona 
jest od natężenia ruchu turystycznego). 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Miejsca mijania/wymijania znajdują się na początku i na 
końcu odcinka szlaku o nachyleniu nawierzchni powyżej 5%. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Miejsca mijania/wymijania mają szerokość minimum 180 cm 

(wliczając w to szerokość szlaku) i długość minimum 240 cm 

(w obrębie tej przestrzeni nie znajdują się żadne urządzenia 

obsługi ruchu turystycznego). 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Miejsca mijania/wymijania mają podłużne i poprzeczne 

nachylenie nawierzchni nie przekraczające 2%. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

W miejscach, w których nie jest możliwe wybudowanie 

miejsc mijania/wymijania, funkcję tę przejmują skrzyżowania 

szlaków, miejsca odpoczynku a odległość między nimi jest 

mniejsza niż 300 m. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
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Przeszkody terenowe na szlaku pieszym 

Przeszkody wypukłe, wystające, zwisające nad szlakiem pieszym 

Minimalna szerokość szlaku pozbawiona jakichkolwiek 

przeszkód wynosi minimum 90 cm. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Przeszkody o charakterze poziomym, istniejące na 

nawierzchni szlaku, np. korzenie drzew, skały, nie są wyższe 

niż 2 cm, a w sytuacjach wyjątkowych – 5 cm (pod 

warunkiem łagodnego nachylenia nawierzchni przed i za 

przeszkodą). 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 

Wszystkie przeszkody na szlaku, których wysokość 

przekracza 5 cm, są usunięte. Jeżeli nie ma możliwości ich 

usunięcia, poinformowano o nich turystęna tablicy 

informacyjnej zlokalizowanej na początku szlaku. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Przeszkody, które znajdują się poniżej 220 cm nad 

poziomem szlaku np. zwisające gałęzie drzew, są usunięte. 

Jeśli nie jest to możliwe ze względów technicznych, 

poinformowano o nich turystęna tablicy informacyjnej 

zlokalizowanej na początku szlaku 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 

Nie ma przeszkód wypukłych, wystających, zwisających 

znajdujących się na wysokości od 65 do 200 cm nad 

poziomem nawierzchni szlaku - są one trudne do wykrycia 

przez OzN (zwłaszcza z wadą wzroku).  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Przeszkody wklęsłe (otwory) 

Kiedy nie można uniknąć przecinania się szlaku z torami lub 

występowania otworów technicznych, wówczas:  

  

• szerokość lub średnica otworu nigdy nie może 

przekraczać 2 cm, 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• otwory podłużne są prostopadłe lub ukośne w 

stosunku do przeważającego kierunku ruchu 

pieszego szlaku, 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• przestrzeń poprzedzająca przeszkodę wklęsłą jest 

płaska i w miarę możliwości pozbawiona innych 

przeszkód. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Schody terenowe w obrębie szlaku pieszym 
Schody terenowe na szlaku są wyłącznie w miejscu gdzie 
występuje znaczna różnica wysokości względnych terenu i 
nie ma możliwości technicznych zastosowania innej metody 
eliminacji bariery. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
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W pobliżu schodów terenowych znajduje się szlak 
alternatywny, np. w kształcie serpentyny, który mimo 
większego nachylenia szlaku również pozwalaja dotrzeć do 
obranego celu. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Miejsce występowania schodów terenowych jest oznaczone 
na tablicy informacyjnej zlokalizowanej na początku szlaku.  
 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

W obrębie szlaku nie znajdują się pojedyncze schody - z 1–2 
stopniami. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

W jednym biegu schodów terenowych nie ma więcej niż 10 
stopni. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Minimalna szerokość biegu schodów terenowych wynosi co 
najmniej 150 cm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Głębokość stopnicy schodów wynosi minimum 150 cm. ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Maksymalna wysokość jednego podstopnia schodów 
terenowych nie przekracza 5 cm.  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Jeżeli wysokość jednego podstopnia schodów terenowych 
wynosi 6 - 10 cm wówczas bieg schodów musi mieć 
obustronną poręcz. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

W jednym biegu schodów terenowych wysokość, głębokość i 
szerokość wszystkich stopni jest jednakowa. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Powierzchnia stopnic ma spadek podłużny i poprzeczny, ale 
nie większy niż 2% w którąkolwiek stronę.  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Powierzchnia wszystkich stopni jest odpowiednio 
wyprofilowana i nie ma w ich obrębie nierówności. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Stopnice schodów nie mają podcięć, wrębów, nosków czy 
innych elementów wystających. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Powierzchnia schodów ma właściwości antypoślizgowe. ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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Poręcze wzdłuż szlaku pieszego 

Układ poręczy jednostronny jest zamontowany wzdłuż 

schodów, gdy wysokość podstopnia przekracza 5 cm. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Poręcze np. jednostronne są zainstalowane niezależnie od 

liczby stopni, również przy schodach mających niewielką ich 

liczbę (mniej niż 10). 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Poręcze mają elementy konstrukcyjne mocowane na dwóch 

różnych wysokościach. Podstawowa balustrada jest 

zamocowana na wysokości 90 cm, a druga – dodatkowa – na 

75 cm nad powierzchnią schodów. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Poręcze instalowane przy niebezpiecznych miejscach, np. w 

punktach widokowych na wychodni skalnej, mają szyny 

odbojowe, zamontowane na wysokości minimum 5 cm nad 

powierzchnią gruntu. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Linie poręczy odzwierciedlają bieg schodów lub układ innych 

elementów, które spowodowały, że wystąpiła konieczność 

ich montażu. Poręcze mają stałą wysokość z punktu widzenia 

użytkowników. Mają też konstrukcję ciągłą. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Poręcze mają zaokrąglone wszystkie krawędzie – ich 

średnica części chwytnej wynosi 3,5 – 5 cm. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Szerokość prześwitów pomiędzy pionowymi elementami 

poręczy jest mniejsza niż 10 cm. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Poręcze wystają przed początkiem i za końcem schodów lub 

innych niebezpiecznych miejsc na długość minimum 30 cm. 

 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Konstrukcja poręczy jest wytrzymała, stabilna i bezpieczna 

dla użytkowników.  
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Pochylnie terenowe wzdłuż szlaku pieszego 

Pochylnie terenowe spełniają następujące warunki 

techniczne:  
  

• nachylenie do 15% dopuszczone jest przy różnicy 

wysokości maksymalnie 15 cm, 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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• nachylenie do 8% dopuszczone jest przy różnicy 

wysokości maksymalnie 50 cm, 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• nachylenie do 6% dopuszczone jest przy różnicy 

wysokości powyżej 50 cm, 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Szerokość płaszczyzny ruchu pochylni wynosi 120 cm. ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Pomiędzy obustronnie zamontowanymi poręczami jest 

odstęp 100 – 110 cm. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Na początku i końcu pochylni znajduje się pozioma 

płaszczyzna manewrowa o minimalnych wymiarach 150 x 

150 cm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Pochylnia ma krawężniki (szyny odbojowe) ograniczające 

płaszczyznę ruchu, zamontowane na wysokości minimum 5 

cm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Pochylnie o długości ponad 9 m są podzielone, na krótsze 

odcinki i mają spoczniki oraz: 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• długość pojedynczego odcinka nie przekracza 6 m,  ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• spocznik ma minimalne wymiary 150 x 150 cm, ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nawierzchnia pochylni jest równa i ma właściwości 

antypoślizgowe. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Pochylnia ma spadek poprzeczny nie przekraczający 2%. ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Pomiędzy krawędzią początku i końca pochylni a samym 

szlakiem nie ma uskoków czy przerw (uskok maksymalnie 

dwucentymetrowy). 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

System odwadniania nawierzchni szlaku pieszego 

Miejsca, gdzie zastosowano naturalne systemy drenażu 

wody są najefektywniejsze, więc są odpowiednio 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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konserwowane i zabezpieczane wszędzie tam, gdzie jest to 

tylko możliwe. 

Szlak jest stworzony tak, aby istniała możliwość 

wykorzystania naturalnego systemu drenaży i uniknięcia 

budowy np. kanałów odwadniających.  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

W miejscach zagrożonych erozją zastosowano przeszkody 

liniowe rozciągające się na powierzchni, na całej szerokości 

szlaku, i kierujące wodę w pożądanym kierunku. Wykonano 

je z elementów naturalnych lub barier gumowych i nie 

wystają na  wysokość większą niż 5 cm, a wielkość 

ewentualnych otworów nie przekracza 2 cm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 

Lokalizacja kanałów odwadniających w obrębie szlaku jest 

zaznaczona na tablicy informacyjnej.  
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Elementy konstrukcji odwodnień liniowych są poddawane 

stałym zabiegom konserwatorskim i dozorowi 

technicznemu. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Inne uwagi 

Ruch na szlakach przeznaczonych do poruszania się po 

terenie PP rowerami i pojazdami dla OzN jest regulowany 

odpowiednią procedurą, (regulaminami)  dającymi 

gwarancje, że ze szlaków będą korzystać osoby uprawnione, 

z faktyczną niepełnosprawnością uniemożliwiającą im 

samodzielne poruszanie. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 

Ruch na szlakach przeznaczonych do poruszania się po 

terenie PP rowerami i pojazdami dla OzN jest regulowany 

odpowiednią procedurą, (regulaminami)  dającymi 

gwarancje, że ze szlaków będą korzystać osoby uprawnione, 

z faktyczną niepełnosprawnością uniemożliwiającą im 

samodzielne poruszanie. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 

Szlabany stosowane w PP są tak skonstruowane, ze może 

pod nim przejechać osoba poruszająca się na wózku 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP dysponuje szlakami skiturowymi lub trasy narciarstwa 

biegowego dla OzN 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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Zagadnienie 2.2 Urządzenia obsługi ruchu turystycznego w obrębie szlaku 

pieszego 

Zagadnienia ogólne 

Przed każdym urządzeniem znajduje się strefa 

manewrowania, czyli przestrzeń wolna od jakichkolwiek 

przeszkód i barier komunikacyjnych. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Wszelkie elementy urządzeń, np. ruszt paleniska na ognisku 

czy armatura sanitarna, są przystosowane do obsługi jedną 

ręką, bez konieczności mocnego ściskania, trzymania lub 

skręcania. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Konstrukcja urządzeń uwzględnia ograniczenia zasięgu 

ramion osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 

Przedmioty, po które sięgamy z przodu lub z boku, znajdują 

się na wysokości nie większej niż 120 cm i nie mniejszej niż 

40 cm nad powierzchnią podłoża. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 

Znaki informacyjne o miejscach i obiektach rekreacyjno-

wypoczynkowe dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych są umieszczone w widocznym miejscu 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Znaki informacyjne o miejscach i obiektach rekreacyjno-

wypoczynkowe dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych znajdują się przy łatwo dostępnych: 
  

• miejscach postojowych na parkingach/miejscach postoju 

pojazdów, 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• elementach infrastruktury: toaletach, miejscach lub 

pomieszczeniach sanitarnych, 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• wejściach na teren obiektów rekreacyjno-

wypoczynkowych. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Ławki, stoły, ławostoły 

Część ławek ma oparcie na plecy na całej swej długości ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Część ławek jest wyposażona w jeden podłokietnik 

(podłokietniki nie mogą być montowane obustronnie na 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     



15 
 

ławce, gdyż wówczas osoba jeżdżąca na wózku inwalidzkim 

może przesiąść się samodzielnie na ławkę).  

Nawierzchnia w obrębie ławki jest twarda i stabilna oraz nie 

ma zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Wszystkie elementy ławek, takie jak oparcia, poręcze i 

elementy montażowe są nieruchome w momencie kiedy 

sprawdzamy ich stabilność. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Przednia krawędź siedziska ławek znajduje się na wysokości 

od 40 do 50 cm nad powierzchnią gruntu. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Przed ławkami znajduje się wolna przestrzeń o szerokości 

takiej jak sama ławka i długości minimum 60 cm. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Z jednej strony części ławek zapewniono dodatkową wolną 

przestrzeń manewrową celem postawienia np. wózka 

inwalidzkiego lub wózka dla dzieci. Ponadto:  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• przestrzeń ta ma wymiary 90 x 120 cm, ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• przestrzeń ta ma wymiary 150 x 150 cm, ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• przestrzeń przylega do krawędzi szlaku, ale nie stanowi 

jej części. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Ewentualne przestrzenie dojazdowe prowadzące od szlaku 

do ławki lubławostołu mają szerokość minimum 90 cm. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nawierzchnia w obrębie ławek jest twarda i stabilna oraz nie 

ma zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nachylenie poprzeczne i podłużne nawierzchni przed i w 

obrębie przestrzeni manewrowej z boku ławek nie 

przekracza 2% w żadnym kierunku.  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Przy stołach i ławostołach zapewniono miejsca na 

postawienie wózka inwalidzkiego.  
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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Wolna przestrzeń na kolana i stopy pod stołami ma ogólne 

wymiary: szerokość min. 75 cm, wysokość max. 70 cm, 

głębokość min. 65 cm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Przestrzeń manewrowa przed częścią blatu stołów, 

przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (na 

postawienie wózka inwalidzkiego), ma wymiary minimum 90 

x 120 cm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Szerokość przestrzeni manewrowej wokół wszystkich 

użytkowych części stołów wynosi minimum 90 cm (mierzona 

od zewnętrznej krawędzi siedzisk). 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nawierzchnia w obrębie stołów oraz ławostołów jest twarda 

i stabilna i nie ma zagłębień powstałych w wyniku ich 

użytkowania. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nachylenie poprzeczne i podłużne nawierzchni w obrębie 

stołów i ławostołów, przystosowanych do potrzeb OzN, nie 

przekracza 2% w żadną stronę.  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Wiaty turystyczne 

Wszystkie elementy wyposażenia wiat turystycznych 

spełniają standardy zasięgu ramion osób niepełnosprawnych 

i znajdują się na wysokości 80–120 cm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

50% wszystkich wiat zlokalizowanych w obrębie szlaku 

dostosowana jest do potrzeb OzN. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Dojście od szlaku do wiaty ma szerokość minimum 90 cm. ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Wiata turystyczna usytuowana jest w pobliżu szlaku a 

dojście do niej jest o nawierzchni twardej i stabilnej oraz nie 

ma zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Wokół każdego z rozmieszczonych we wnętrzu wiat 

urządzeń zapewniono przestrzeń o szerokości co najmniej 90 

cm.  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej 

w obrębie wiaty nie przekracza 2% w żadnym kierunku.  
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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Pojemniki na śmieci 

Pojemnik na śmieci (o ile istnieje na danym terenie) 

umieszczony jest  w bezpośrednim sąsiedztwie szlaku. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Dojście do pojemnika na śmieci ma szerokość minimum 90 

cm. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Maksymalna wysokość koszy na śmieci to 120 cm (wynika to 

z zasięgu ramion osób niepełnosprawnych). 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Minimum 50% wszystkich pojemników na śmieci, spełnia 

standard zasięgu ramion osób poruszających się na wózku  
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Pojemnik na śmieci umożliwia podejście zarówno z przodu, 

jak i jego boku. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Przed każdym pojemnikiem na śmieci przestrzeń 

manewrowa ma minimalne wymiarach 90 x 120 cm.  
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nawierzchnia wokół kosza na śmieci jest twarda oraz 

stabilna i nie ma zagłębień powstałych w wyniku jego 

użytkowania. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej 

wokół pojemnika na śmieci nie przekracza 2% w żadnym 

kierunku. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Palenisko na ognisko, grillowisko (w miejscach do tego wyznaczonych) 

Wszystkie elementy paleniska na ognisko i grillowiska 

spełniają standardy zasięgu ramion osób 

niepełnosprawnych.  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Wokół wszystkich użytkowych części paleniska na ognisko i 

grillowiska zapewniono przestrzeń manewrową o szerokości 

co najmniej 120 cm.  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Dojście do paleniska na ognisko i grillowiska od szlaku ma 

szerokość minimum 90 cm. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Palenisko na ognisko znajduje się na wysokości od 40 do 60 

cm nad poziomem gruntu (wiąże się to z zasięgiem ramion 

osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich). 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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Wysokość rusztu paleniska na ognisko (o zabudowanych 

brzegach) znajduje się niżej niż 25 cm nad poziomem gruntu. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Grillowisko ma wysokość od 40 do 85 cm nad poziomem 

gruntu i regulowaną wysokość położenia rusztu. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nawierzchnia przestrzeni manewrowej wokół paleniska na 

ognisko i grillowisko jest twarda oraz stabilna i nie ma 

zagłębień powstałych w wyniku jego użytkowania 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej 

wokół paleniska na ognisko i grillowisko nie przekracza 2% w 

żadnym kierunku.  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Stelaże na tablice informacyjno-edukacyjne 

Stelaże z tablicami są lokalizowane w miejscach łatwo 

dostępnych, do których dostęp nie jest ograniczony ani przez 

istniejące przeszkody terenowe, ani inną infrastrukturę 

występującą w ich obrębie, ani również przez parametry 

samej nawierzchni. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 

Ze względów funkcjonalnych stelaże znajdują się w 

widocznym miejscu w pobliżu wejścia na teren danego 

obiektu lub szlaku.  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Jeżeli nie można wskazać jednego miejsca dostępu do 

obiektu, np. w wypadku niegrodzonych parkingów leśnych 

czy miejsc postoju pojazdów, stelaże z tablicami są 

korzystnie usytuowane z punktu widzenia osób 

niepełnosprawnych, które np. zaparkowały swój samochód. 

Nie oznacza to, że są bardzo blisko tych miejsc, ale dostęp 

do nich jest łatwy i niczym nieutrudniony. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 

Minimalna przestrzeń manewrowa przed stelażami z 

tablicami informacyjnymi i edukacyjnymi wynosi minimum 

150 x 150 cm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Przestrzeń manewrowa przy stelażach z tablicami przylega 

do krawędzi szlaku, ale nie stanowi jej części. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Ewentualne dojście od szlaku do tablic informacyjnych i 

edukacyjnych ma szerokość minimum 90 cm. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

W obrębie przestrzeni komunikacyjnych przy stelażach z 

tablicami nie zwisają gałęzie niżej niż 220 cm nad poziomem 

gruntu. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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Przed stelażem z tablicą  nie ma zagłębień powstałych w 

wyniku jego użytkowania (rodzaj nawierzchni jest 

dostosowany do intensywności ruchu turystycznego). 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Stelaże tablic informacyjnych, zwłaszcza jeżeli mają 

charakter tablic interaktywnych, są podjeżdżalne dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. Oznacza to, że 

pod stelażem znajduje się wolna przestrzeń na kolana i stopy 

osoby niepełnosprawnej, o parametrach podobnych do 

łatwo dostępnych stołów: szerokość pomiędzy elementami 

konstrukcyjnymi stelaża – minimum 90 cm, minimalna 

wysokość pomiędzy nawierzchnią a dolna krawędzią stelaża 

– 70 cm, głębokość za tablicą – 65 cm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 

Wszelkie elementy ruchome stelaży i/lub tablic 

edukacyjnych, np. tablic interaktywnych, znajdują się w 

strefie zasięgu ramion osób niepełnosprawnych. Zasięg 

ramion dorosłych osób niepełnosprawnych, zarówno 

przodem, jak i bokiem, wynosi 40 – 120 cm nad poziomem 

nawierzchni.  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 

Wszelkie elementy ruchome stelaży i/lub tablic 

edukacyjnych, np. tablic interaktywnych, znajdują się w 

strefie zasięgu ramion dzieci. W wypadku dzieci zasięg zależy 

od ich wieku:  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

• dla wieku 3–4 lat: minimalna wysokość – 50 cm, 

maksymalna – 90 cm, 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• dla wieku 5–8 lat: minimalna wysokość – 45cm, 

maksymalna – 100 cm, 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• dla wieku 9–12 lat: minimalna wysokość – 40 cm, 

maksymalna – 110 cm. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Przed każdym stelażem z tablicą znajduje się wolna 

przestrzeń, pozwalająca jednocześnie pomieścić małą grupę 

turystów (do 5 osób). Minimalna szerokość przestrzeni 

manewrowej to szerokość tablicy, ale nigdy mniej niż 150 x 

150 cm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 

Konstrukcja stelaży, w którym umieszczone są tablice, jest 

prosta i solidna, a wielkość wkomponowana w lokalny 

krajobraz i uwarunkowania kulturowe oraz przyrodnicze.  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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Punkty podłączenia do elektryczności i wody (dotyczy w szczególności: miejsc biwakowania, 

pól biwakowych, kempingów) 

Punkty podłączenia spełniają wymogi dotyczące zasięgu 

ramion osób niepełnosprawnych i znajdują się na wysokości 

80 – 120 cm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Do wszystkich punktów podłączenia do mediów jest 

zapewniony dostęp zarówno od przodu, jak i z boku. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Przestrzeń manewrowa przed punktem ma minimalne 

wymiary 90 x 120 cm.  
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Kran jest zamontowany na wysokości od 70 do 90 cm nad 

poziomem gruntu. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Ręczne pompy wodne nie wymagają użycia dużej siły do ich 

uruchomienia.  

 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Kratownica z odpływem wody zamontowane przy pompie i 

nie ma otworów większych niż 2 cm. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Gniazdo poboru energii elektrycznej jest zamontowane na 

wysokości od 80 do 120 cm nad poziomem gruntu. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nawierzchnia wokół punktów podłączenia jest twarda i 

stabilna i nie ma zagłębień powstałych w wyniku ich 

użytkowania 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej 

wokół wyżej wymienionych miejsc nie przekracza 2% w 

żadnym kierunku. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP posiada punkty ładowania pojazdów wspomaganych 

elektrycznie 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP posiada punkty wymiany baterii do akumulatorów np. w 

skuterach inwalidzkich 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Zewnętrzne zlewy i prysznice (dotyczy w szczególności: miejsc biwakowania, pól 

biwakowych, kempingów) 

Przynajmniej jeden zlew w obrębie obiektu rekreacyjno-

wypoczynkowego jest dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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Dojście do zlewu zewnętrznego ma szerokość minimum 90 

cm. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Dojście do zlewu zewnętrznego jest możliwy zarówno z 

przodu, jak i z boku. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Minimalna przestrzeń manewrowa przed zlewem 

zewnętrznym wynosi 90 x 120 cm.  
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Zlewy zewnętrzne mają głębokość misy minimum 20 cm. ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Górna krawędź zlewu zewnętrznego nie znajduje się wyżej 

niż 85 cm nad poziomem gruntu. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Zlew zewnętrzny umożliwia wprowadzenie nóg pod misę 

zlewu. Dolna jego krawędź nie znajduje się niżej niż 67 cm 

nad poziomem gruntu. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Bateria zlewozmywakowa spełnia wymogi zasięgu ramion 

osób niepełnosprawnych (i znajdują się na wysokości 80 –

120 cm) i jest dostosowana do obsługi przez OzN. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Zlew zewnętrzny wyposażony w ciepłą wodę, ma tak 

zabezpieczone rury, aby nie stały się przyczyną oparzeń. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nawierzchnia przed zlewem zewnętrznym jest twarda i 

stabilna oraz nie ma zagłębień powstałych w wyniku ich 

użytkowania. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej 

wokół zlewu zewnętrznego nie przekracza 2% w żadnym 

kierunku. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Zewnętrzne urządzenia obserwacyjne, np. lunety 

Przyrządy i mechanizmy obsługi zewnętrznych urządzeń 

obserwacyjnych spełniają wymogi zasięgu ramion osób 

niepełnosprawnych i znajdują się na wysokości 80 – 120 cm 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Przynajmniej 20% zewnętrznych urządzeń obserwacyjnych 

(ale nie mniej niż jedno) jest dostępnych dla osób 

niepełnosprawnych. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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Możliwość korzystania z zewnętrznych urządzeń 

obserwacyjnych ma zarówno osoba stojąca, jak i siedząca. 

Oznacza to, że okulary zewnętrznych urządzeń optycznych: 
  

• dla osób stojących usytuowano na wysokości około 150 

cm nad poziomem gruntu, 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• dla osób siedzących usytuowano na wysokości około 100 

– 105 cm nad poziomem gruntu, 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Istnieje dojście do zewnętrznych urządzeń obserwacyjnych 

dostosowanych do potrzeb OzN o szerokości minimum 90 

cm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Przed wszystkimi łatwo dostępnymi zewnętrznymi 

urządzeniami obserwacyjnymi jest zapewniona minimalna 

przestrzeń manewrowa o wymiarach 150 x 150 cm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nawierzchnia przed zewnętrznym urządzeniem 

obserwacyjnym jest twarda i stabilna oraz nie ma zagłębień 

powstałych w wyniku ich użytkowania. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej 

przed urządzeniami obserwacyjnymi nie przekracza 2% w 

żadnym kierunku.  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Zagadnienie 2.3 Powierzchniowe obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe w 

obrębie szlaku pieszego  

 

Miejsca odpoczynku 

Miejsca odpoczynku są zlokalizowane maksymalnie co 3 km 

na szlaku.  
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Wszystkie miejsca wypoczynku są wyposażone w 

podstawowe urządzenia, takie jak: ławki i stoły i/lub 

ławostoły, które są łatwo dostępne. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

50% miejsc wypoczynku wyposażona jest w dodatkowe 

urządzenia, takie jak: wiaty turystyczne, kosze na śmieci, 

tablice informacyjne i/lub edukacyjne itp., które są łatwo 

dostępne. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Miejsce wypoczynku znajdują się w bezpośrednim 

sąsiedztwie szlaku i ze względów bezpieczeństwa jest z niego 

widoczne. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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Nachylenie nawierzchni dojścia do miejsca wypoczynku 

(jeżeli znajduje się wyżej niż sama szlak) nie przekracza 

12,5% i jest dłuższe niż 3 m. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nawierzchnia w obrębie każdego miejsca wypoczynku jest  

twarda i stabilna oraz nie ma zagłębień powstałych w wyniku 

jej użytkowania. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej 

w obrębie każdego miejsca wypoczynku wokół urządzeń nie 

przekracza 2% w żadnym kierunku 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Miejsca biwakowania, pola biwakowe, kemping 

Jeżeli w danym PP istnieje miejsce biwakowania, pole 

biwakowe lub kemping to 20% stanowisk biwakowania (na 

rozbicie namioty, postawienie przyczepy campingowej lub 

kampera) i jednak nie mniej niż 2 stanowiska są 

dostosowane do potrzeb OzN. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 

Stanowiska biwakowania mają płaską nawierzchnię. ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Jeśli stanowiska biwakowania nie mają płaskiej nawierzchni 

urządzono płaską platformę np. drewnianą z podjazdem w 

postaci pochylni. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Stanowiska biwakowania mają nawierzchnię twardą i 

stabilną i nie mają zagłębień powstałych w wyniku ich 

użytkowania. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej 

w obrębie stanowisk biwakowania nie przekracza 2% w 

żadnym kierunku. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Minimalną przestrzeń manewrową wokół stanowiska 

biwakowania wynosi minimum 90 cm i nie nachodzi na 

strefę komunikacyjną urządzeń lub szlaku/chodnika/ścieżki. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Stanowisko biwakowania jest połączone za pomocą ścieżek 

ze wszystkimi urządzeniami przypisanymi temu 

konkretnemu stanowisku oraz z innymi ważnymi obiektami, 

znajdującymi się na terenie tego obiektu np. sanitariaty, 

łazienki, punkty poboru wody, prądu itp. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 

Szlak/chodnik/ścieżka prowadząca od stanowiska 

biwakowania do innych ważnych obiektów np. sanitariatów, 

łazienek, punktów poboru wody, prądu itp. jest twardy i 

stabilny i nie ma zagłębień powstałych w wyniku ich 

użytkowania. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 



24 
 

Miejsca biwakowania mają możliwość postawienia 

samochodu blisko stanowiska biwakowania. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Informacja na temat lokalizacji i zasad korzystania z łatwo 

dostępnych stanowisk biwakowania znajduje się przy 

wjeździe/wejściu na teren biwakowania, w miejscu 

pobierania opłat, na tablicy informacyjnej lub w rejestracji. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Miejsca i punkty/platformy widokowe 

Wszystkie urządzenia w obrębie łatwo dostępnych miejsc 

widokowych odpowiadają standardom zasięgu ramion OzN i 

znajdują się na wysokości 80 – 120 cm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Miejsca widokowe zapewniają swobodne pole widzenia i w 

układzie pionowym zawierają się w przedziale 80 – 210 cm 

nad poziomem podłoża. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Miejsca widokowe zlokalizowane w obrębie łatwo 

dostępnego szlaku turystycznego są z nim bezpośrednio 

połączone lub za pomocą dodatkowych ścieżek/dojść. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Jeżeli na danym szlaku znajduje się kilka miejsc widokowych, 

przynajmniej połowa z nich jest w pełni dostępne dla OzN. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

W obrębie łatwo dostępnego miejsca widokowego 

zapewniona jest przestrzeń manewrowa o wymiarach 

minimum 150 x 150 cm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nawierzchnia miejsc widokowych jest twarda oraz stabilna, i 

nie ma zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej 

w obrębie punktów widokowych przekracza 2% w żadnym 

kierunku. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Strefy dostępu do obiektów wodnych 

Jeżeli w obrębie danego szlaku znajduje się obiekt wodny 

jest zapewniony do niego dostęp OzN 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Szlak/ścieżka/dojście do obiektu wodnego jest zlokalizowany 

na poziomie średnich stanów wody lub fali (chyba że lokalne 

uwarunkowania wskazują inaczej). 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Jeżeli szlak/ścieżka/dojście do obiektu wodnego ma 

charakter piaszczysty jest on ustabilizowany np. drewnianym 

pomostem, specjalnymi matami gumowymi etc. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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Pomosty lub maty zamontowane w obrębie dostępnych 

miejsc na plażach są wykonane z elementów kontrastowych 

w stosunku do podłoża, ale w kolorystyce spójnej z lokalnym 

krajobrazem.   

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

W PP wzdłuż rzek znajdują się specjalne podesty 

umożliwiające podjazd wózka w taki sposób, aby możliwe 

było łatwe przemieszczeniu osoby z wózka do kajaka 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP dysponuje pływającymi wózkami inwalidzkimi   ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP dysponuje wjazdem kąpielowym do wody dla wózków   ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Zagadnienie 2.7 Miejsce parkingowe  

 
W obrębie wszystkich parkingów na każde 25 stanowisk 

postojowych przypada 1 stanowisko dla OzN. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Stanowiska postojowe dedykowane OzN są widoczne z 

perspektywy wjazdu/wyjazdy z parkingu. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Stanowiska postojowe dedykowane OzN są zlokalizowane 

możliwie najbliżej głównej atrakcji dostępnej z miejsca 

postoju pojazdów/parkingu leśnego. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Wszystkie elementy wyposażenia parkingów spełniają 

standardy zasięgu ramion osób niepełnosprawnych i 

znajdują się na wysokości 80 – 120 cm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Stanowiska postojowe dla samochodów osób 

niepełnosprawnych są odpowiednio oznakowane znakami 

pionowymi i poziomymi (jeżeli nawierzchnia stanowiska ma 

charakter naturalny minimum znakami pionowymi). 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Wymiar jednego stanowiska postojowego dla samochodów 

OzN ma w przypadku parkowania prostopadłego szerokość 

minimum 3,6 m i długość 5 m.  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Wymiar jednego stanowiska postojowego dla samochodów 

OzN ma w przypadku parkowania równoległego szerokość 

minimum 3,6 m i długość 6 m. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nawierzchnia stanowisk postojowych jest twarda i stabilna i 

nie ma zagłębień powstałych w wyniku ich użytkowania. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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Nachylenie stanowisk postojowych nie przekracza 2% w 

żadną stronę.  
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Szlak/ścieżka/chodnik prowadzący ze stanowiska 

postojowego przystosowanego do potrzeb OzN jest 

dostępna bez konieczności pokonywania krawężników 

(dopuszcza się krawężniki nie wyższe niż 2 cm) 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

W obrębie parkingów leśnych znajdują się urządzenia 

obsługi ruchu turystycznego dostosowane do potrzeb OzN. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Zagadnienie 3.1 Dostosowanie informacji turystycznej oraz stron 

internetowych 

 
Informacja turystyczna jest umieszczona na stronie 

internetowej PP lub zespołu PP. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Strona internetowa PP lub zespołu PP oraz tradycyjne 

materiały informacyjne spełniają standardy WCAG 2.1 m.in. 

w informacji turystycznej:  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• stosuje się czcionki bezszeryfowe, ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• wyrównuje się tekst do lewej strony (nie justuje), ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• zachowuje się odpowiednią interlinię oraz unika 

dzielenia wyrazów, 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• pisze się jasnym zrozumiałym językiem, ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• zastosowano duży kontrastów czcionki od tła. ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Strona internetowa PP lub zespołu PP jest zaprojektowana 

zgodnie ze standardami gwarantującymi ograniczenie 

problemów technicznych i pełną kompatybilność z różnym 

oprogramowaniem, przede wszystkim przeglądarkami 

internetowymi. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
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Strona internetowa PP lub zespołu PP zawiera informacje o 

udogodnieniach dla poszczególnych grup osób ze 

specjalnymi potrzebami. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Strona internetowa PP lub zespołu PP prawidłowo wyświetla 

się na różnych urządzeniach (monitorach, tabletach, 

smartfonach) oraz pozwala na wygodną nawigację i dostęp 

do pełnej treści. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Strona internetowa PP lub zespołu PP ma proste, przejrzyste 

i logicznie zbudowane menu. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nagłówki na stronie internetowej PP lub zespołu PP są 

używane w całym serwisie do tytułowania poszczególnych 

sekcji. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

W informacji turystycznej jest umieszczonej na stronie 

internetowej PP lub zespołu PP zastosowano czcionkę na 

tyle dużą, by osoby dobrze widzące nie miały żadnych 

kłopotów z odczytem tekstu, oraz dodatkowo wykorzystano 

mechanizm powiększający rozmiar czcionki. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 

W informacji turystycznej jest umieszczonej na stronie 

internetowej PP lub zespołu PP grafiki i zdjęcia oraz 

odnośniki graficzne zawierają opisy. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Załączniki w informacji turystycznej są umieszczone na 

stronie internetowej PP lub zespołu PP i są utworzone z 

dokumentów źródłowych. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Pola w formularzach informacji turystycznej są umieszczone 

na stronie internetowej PP lub zespołu PP i są wyraźnie 

oznaczone, i posiadają etykiety opisowe określające funkcję, 

i oczekiwaną wartość. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Informacja turystyczna w sposób czytelny i jasny jest 

umieszczona na wszelkich materiałach informacyjnych w 

postaci ulotek, broszur czy tablic informacyjnych na terenie 

parku. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

PP dysponuje broszurami z tekstem łatwym do czytania 

(minimum w postaci elektronicznej do pobrania). 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP umieszcza kody QR na tablicach informacyjnych w celu 

możliwości ich sczytania przez aplikacje mobilne. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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Zagadnienie 3.2 Mobilność na terenie PP 

 
Na terenie PP w miejscach, gdzie nawierzchnia nie jest 

odpowiednio twarda i stabilna np. w miejscach podmokłych, 

szlaki są odpowiednio utwardzone lub zamontowane są 

kładki lub mostki. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

PP dysponuje możliwością wypożyczenia (za wcześniejszą 

rezerwacją) następujących urządzeń wspomagających 

poruszanie się po parku: 
  

• Elektroniczny skuter inwalidzki ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• Przystawka jednokołowa do wózka inwalidzkiego ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• Elektryczna przystawka napędowa ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• Terenowy wózek o napędzie hybrydowym – ręcznym 

lub nożnym 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• Terenowy wózek o napędzie elektrycznym ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• Trójkołowy rower poziomy elektryczny ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• Czterokołowy wózek elektryczny dla OzN z napędem 

na 2 lub 4 koła. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP dysponuje zlokalizowanymi co min. 8 km stacjami 

ładującymi do elektrycznego skutera inwalidzkiego lub w 

inny sposób zapewnia bezproblemowe korzystanie ze 

skutera np. punkty serwisowe. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

PP opracował mapę szlak dostępnego do przejazdu 

elektronicznym skuterem inwalidzkim (z zaznaczonymi 

punktami serwisowymi). 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP dysponuje możliwością zwiedzania z przewodnikiem, 

który jest jednocześnie kierowcą pojazdu elektrycznego typu 

Melex. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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Prywatne pojazdy do wynajęcia lub taksówki obsługujące 

turystów w ramach dojazdu do/jazdy po PP są 

zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczny, 

wygodny transport OzN lub o ograniczonej sprawności 

ruchowej. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Autokary i autobusy obsługujące turystów w ramach 

dojazdu do/jazdy po PP są zaprojektowane w sposób 

umożliwiający bezpieczny, wygodny transport OzN lub o 

ograniczonej sprawności ruchowej.  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Tramwaje obsługujące turystów w ramach dojazdu do/jazdy 

po PP są zaprojektowane w sposób umożliwiający 

bezpieczny, wygodny transport OzN lub o ograniczonej 

sprawności ruchowej. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Koleje linowe obsługujące turystów w ramach dojazdu 

do/jazdy po PP zaprojektowane w sposób umożliwiający 

bezpieczny, wygodny transport OzN lub o ograniczonej 

sprawności ruchowej. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Pociągi obsługujące turystów w ramach dojazdu do/jazdy po 

PP są zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczny, 

wygodny transport OzN lub o ograniczonej sprawności 

ruchowej. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Promy podmiejskie i statki wycieczkowe obsługujące 

turystów w ramach dojazdu do/jazdy po PP są 

zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczny, 

wygodny transport OzN lub o ograniczonej sprawności 

ruchowej. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 

Informacje przekazywane pasażerom przed podróżą lub w 

jej trakcie uwzględniają potrzeby osób z niesprawnością 

sensoryczną i są dostępne w formatach wizualnych i 

akustycznych oraz na stronach internetowych PP. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Informacje dla pasażerów i procedury ewakuacji awaryjnej 

są dostarczane w alternatywnych formatach, w tym w języku 

migowym i na piśmie – w konsultacji ze specjalistą od ppoż. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Zagadnienie 3.3 Oznakowanie szlaków pieszych i wnętrz budynków 

 

Uwagi ogólne 

Stoiska informacyjne, miejsca odprawy i sprzedaży biletów 

są wyraźnie oznaczone i posiadają dostępny obszar 

zarezerwowany dla osób o ograniczonej sprawności 

ruchowej, znajdujący się możliwie najbliżej wejścia 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
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Wszelkie informacje i ogłoszenia są aktualne i zawsze 

znajdują się na stronie internetowej oraz na miejscu w 

formie: wizualnej (znaki na tablicach elektronicznych lub 

dużych ekranach), jak i dźwiękowej (poprzedzone sygnałem 

dźwiękowym) 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 

Dostępne usługi i udogodnienia są wyraźnie oznaczone 

łatwo zrozumiałymi symbolami o odpowiednim rozmiarze i 

kolorze, kontrastującym z tłem. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Informacje dla ogółu społeczeństwa są dostarczane w 

odpowiednim czasie i bez dodatkowych kosztów, w 

formatach i technologiach odpowiednich dla różnych 

rodzajów niepełnosprawności. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Alarmy przeciwpożarowe sygnalizowane są zawsze wizualne, 

i akustyczne.  
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP posiada system znaczników terenowych, miejskich i 

wewnątrz budynków dla niewidomych i słabowidzących, 

współpracujących z aplikacją na smartfony 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Sposób oznakowania szlaku dostępnego (kolory znaków, ich 

kształt, wielkość, opis drogowskazów odległości między 

znakami) jest konsultowany z Centralnym Ośrodkiem 

Turystyki Górskiej. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Wyjścia awaryjne są prawidłowo oznaczone i są drożne. 

jasne i dobrze oświetlone. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Oznaczenia kontrastowe podłóg i ścieżki dotykowej 

W obrębie budynków zastosowano nawierzchnię podłóg 

kontrastową w stosunku do otaczających ścian lub 

oznaczenia kontrastowe ciągów komunikacyjnych 

ułatwiające poruszanie się po ich przestrzeni.  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

W obrębie budynków zastosowano oznaczenia kontrastowe 

ciągów komunikacyjnych ułatwiające poruszanie się po ich 

przestrzeni w postaci pasów o szerokości min. 10 cm: 
  

• po środku ciągu w formie jednej linii, 

 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• po bokach ciągu w formie dwóch linii, ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     



31 
 

W obrębie budynków zastosowano dodatkowe oznaczenia 

kontrastowe przed drzwiami wejściowymi do łatwo 

dostępnych pomieszczeń, poprzez zamontowanie na nich 

trójkąta z podstawą zwróconą w kierunku drzwi. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

W obrębie budynków zastosowano ścieżki dotykowe o 

odmiennej fakturze ułatwiające poruszanie się po ich 

przestrzeni. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Tablice informacyjne np. przy drzwiach w druku powiększonym i piśmie Braille’a 

W obrębie budynków zastosowano tablice informacyjne w 

druku powiększonym ułatwiające poruszanie się po ich 

przestrzeni 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

W obrębie budynków zastosowano tablice informacyjne w 

piśmie Braille’a ułatwiające poruszanie się po ich przestrzeni 

(nie na drzwiach ze względu na ryzyko uderzenia). 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Tablice informacyjne znajdują się na poziomie 

umożliwiającym ich czytanie z bliskiej odległości oraz przez 

jednoczesny dotyk. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Tablice informacyjne znajdują się obok drzwi pomieszczeń 

udostępnionych OzN, ok. 30 cm od strony klamki a tekst jest 

napisany powiększoną czcionką z wyraźnym kontrastem 

kolorów. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Dół tablicy informacyjnej znajduje się nie niżej niż na 

wysokości około 80 cm (zamocowany albo na ścianie, albo w 

formie wolnostojącej), a góra – nie wyżej niż 170 cm nad 

posadzką. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Dół tablicy informacyjnej znajduje się nie niżej niż na 

wysokości około 80 cm (zamocowany albo na ścianie), a góra 

– nie wyżej niż 170 cm nad posadzką. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Teksty na tablicach informacyjnych: 

  

• napisane dużą czcionką bez ozdobników (najlepiej Arial, 

Calibri, Tahoma),  
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• nie posiadają kursyw i tzw. szeryfów, ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• są umieszczone na matowym, kontrastowym tle  ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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• opatrzone są napisami w piśmie Braille’a (w miarę 

możliwości napisane pełnymi zdaniami), umieszczone na 

wysokości ok 140 cm nad posadzką oraz skonstruowane 

tak aby wypustki nie raniły podczas czytania 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

• opatrzone są ramką w kolorze żółtym, o grubości nie 

mniejszej niż 2 cm 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• są oświetlone światłem bezrefleksowym (nie dającym 

odblasków). 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Dotykowe plany sytuacyjne 

Wewnątrz budynków dostosowanych do potrzeb OzN 

znajdują się wypukłe plany sytuacyjne: 

  

• opatrzone napisami w druku płaskim powiększonym, ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• w piśmie Braille’a, ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• z piktogramami. ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Wypukłe plany sytuacyjne znajdują się 120–140 cm nad 

poziomem posadzki. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Wypukłe plany sytuacyjne są w układzie horyzontalnym, ale 

odchylone do pionu (ułatwia to czytanie palcami). 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Wypukłe plany sytuacyjne znajdują się poza ciągami 

komunikacyjnymi lub są oznaczone. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Specjalne naścienne i przysufitowe systemy prowadzenia odwiedzających 

W obrębie budynków lub kondygnacji udostępnionych OzN 

zastosowano liniowy system prowadzenia odwiedzających -  

barwne linie namalowane lub zamontowane na ścianach, 

prowadzących odwiedzającego do konkretnych 

pomieszczeń. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
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W obrębie budynków lub kondygnacji udostępnionych OzN 

zastosowano tabliczkowy system prowadzenia 

odwiedzających - przysufitowe tabliczki z dużymi 

piktogramami lub napisami. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Dodatkowe elementy informacyjne 

W budynku zastosowano napisy na poręczach w piśmie 

Braille’a, informujące np. o charakterze pomieszczenia, do 

którego schody prowadzą. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

W budynku zastosowano foldery informacyjne zawierające 

informacje o strukturze budynku i jego wyposażeniu oraz 

udogodnieniach pod kątem osób niepełnosprawnych 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Plany budynku znajdują się na stronie internetowej PP i są 

przygotowane w grafice i technologii umożliwiające 

identyfikację ich położenia. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Zagadnienie 3.4 Publiczne pomieszczenia do higieny (w budynkach i w 

terenie) 

 
Drzwi do toalet otwierają się na zewnątrz, przesuwają lub są 

zamontowane tak, by nie zmniejszać przestrzeni 

manewrowej wewnątrz sanitariatu. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Wejście do toalety jest możliwe z poziomu gruntu (nie ma 

barier wyższych niż 2 cm). 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Gdy nie ma możliwości wejścia do toalety z poziomu gruntu 

lub gdy przeszkoda jest wyższa niż 5 cm, wówczas przed 

wejściem do sanitariatu znajduje się rampa podjazdowa. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Minimalna przestrzeń manewrowa wewnątrz toalety  

wynosi 150 x 150 cm. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Wejście do toalety (po otwarciu drzwi) ma szerokość nie 

mniejszą niż 90 cm. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Wszystkie elementy wyposażenia toalet dostosowanych do 

potrzeb OzN spełniają standardy zasięgu ramion osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich i znajdują się na 

wysokości 80 – 120 cm. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń do higieny 

znajdują się na wysokości około 80 – 100 cm. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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Wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń do higieny są 

pozbawione ostrych krawędzi i kontrastują kolorem z 

kolorem ścian. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

W sanitariatach wyposażonych w deskę sedesową, jest ona 

zamontowana na wysokości od 43 do 48 cm, licząc od 

poziomu podłogi. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Minimalna przestrzeń manewrowa przed deską ustępową 

przenośnym wynosi 150 x 150 cm. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Przestrzeń manewrowa przed toaletą terenową 

zlokalizowana jest w pobliży szlaku. 

 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Ewentualne dojścia prowadzące od szlaku do toalety mają 

szerokość minimum 90 cm. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nawierzchnia przestrzeni manewrowej zarówno przed 

sanitariatem, jak i w jego wnętrzu jest twarda i stabilna oraz 

nie ma zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej 

przed sanitariatem nie przekracza 2% w żadnym kierunku.  
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Zagadnienie 3.5 Gastronomia zorganizowana 

 
PP posiada minimum jeden lokal np. restaurację, kawiarnię, 

bar dostosowany do potrzeb OzN. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Lokalne gastronomiczne dają możliwość skorzystania z nich 

zarówno w wewnątrz, jak i na zewnątrz np. w ogródkach 

barowych (o ile takie istnieją). 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Meble w lokalach gastronomicznych spełniają potrzeby OzN. ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Lokal gastronomiczny posiada menu z tekstem łatwym do 

przeczytania (ETR). 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Lokal gastronomiczny posiadają menu w alfabecie Braille’a. ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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Lokal gastronomiczny posiadają menu uwzględniające 

nietolerancje pokarmowe. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Lokal gastronomiczny posiadają stronę internetową zgodną 

ze standardami WCAG 2.1. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Lokal gastronomiczny posiadają dostępną toaletę. ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Dojście i usytuowanie lokalu gastronomicznego jest 

odpowiednia oznaczone w terenie PP jak i na tablicach 

informacjach/folderach itp.  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Zagadnienie 3.6 System ostrzegania o potencjalnym niebezpieczeństwie 

np. warunkach pogodowych 

 
PP opracował i wdrożył system wczesnego ostrzegania 

turystów korzystających ze szlaków pieszych: 

  

PP daje możliwość pozostawienia numeru kontaktowego 

przez OzN w punkcie obsługi lub w kasie w celu 

zawiadomienia o potencjalnym niebezpieczeństwie (z 

zachowaniem przepisów RODO). 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

PP posiada aplikację na urządzenia mobilne  zawiadamiającą 

o potencjalnym niebezpieczeństwie. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Zagadnienie 4.1 Zwiedzanie 

 
PP daje możliwość zwiedzania: 

  

• z przewodnikiem z narracją (audiodeskrypcją), ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

• z Audioprzewodnikiem (również ze ścieżką dla dzieci), ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

• z przewodnikiem w PJM (po wcześniejszym zgłoszeniu 

takiej potrzeby), 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
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• z użyciem pętli indukcyjnej, ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

• z przewodnikiem turystycznym z formą przekazu 

dostosowaną dla dzieci, 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

• z aplikacją mobilną oraz innymi cyfrowymi materiałami 

aktywizującymi dzieci podczas zwiedzania (np. z 

zagadkami, legendami związanymi z ekspozycją). 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

Zagadnienie 4.2 Wystawy i eksponaty 

 
Eksponaty i wystawy w PP: 

  

• zapewniają przestrzeń manewrową frontalnie przed 

obiektem/eksponatem o powierzchni min. 1,5 × 1,5 m  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

• są widoczne, możliwe do poznania na siedząco - w 

przypadku gablot, ich dolna krawędź jest na wysokości 

ok. 0,8 m,  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

• nie wiszą wyżej niż 120 cm nad podłogą (jeżeli można 

ich dotknąć), 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

• posiadają informacje możliwe do czytania na siedząco. ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

• dysponują szerokością przejścia w pomieszczeniach 

(między elementami wyposażenia) min. 0,9 m;  

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

• dysponują w przypadku dużego natężenia ruchu, 

imprez jest zagwarantowaną szerokością przejść 1,2 m. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

• w pomieszczeniach z zamontowanymi na stałe 

siedzeniami przewidują wolne miejsca (przestrzeń) dla 

osób na wózkach. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

• dysponują filmami z audiodeksrypcją, ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
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• dysponują reprodukcjami, replikami atrakcyjnych 

eksponatów, makietami obiektów, miniaturami – 

możliwymi do poznania dotykiem 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

• zawierają opisy w alfabecie Braille’a ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

• posiadają ciągi komunikacyjne, kierunek zwiedzania 

ekspozycji wyczuwalny dotykowo poprzez oznaczenia 

na podłodze (pasy prowadzące, pola uwagi, zmianę 

faktury podłoża). 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 

• Dysponują filmami z lektorem PJM ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• Posiadają napisy przy eksponatach, opis ekspozycji ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• Posiadają informacje dźwiękowe dostępne na piśmie, 

w formie graficznej 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• Posiadają materiały do łatwego czytania  ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• Posiadają plany, mapy dostosowane do percepcji osób 

niesłyszących (grafika, nieskomplikowane opisy). 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• Posiadają rysunki, zdjęcia, schematy ilustrujące treść 

ekspozycji. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• Zapewniają strefy, punkty gier i zabaw, stanowiska do 

eksperymentów towarzyszące ekspozycji. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

• Zapewniają mapy dla niewidomych na materiale 

pęczniejącym. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Zagadnienie 4.3 Zajęcia grupowe - lekcje muzealne, warsztaty, prelekcje, 

pogadanki, imprezy zorganizowane 

 
Lekcje i warsztaty dostosowane są do możliwości danej 

grupy OzN – jeżeli grupa zostanie zgłoszona wcześniej 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     
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Wyznaczono na terenie obiektu miejsca do wyciszenia (dla 

osób ze spektrum autyzmu), 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Lekcje, warsztaty są dla dzieci w różnych grupach 

wiekowych. 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Organizowane są imprezy, warsztaty dla seniorów (stałe, 

cykliczne, okazjonalne, na zamówienie). 

 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    

 

Zagadnienie 4.4 Zajęcia terenowe – wycieczki piesze, rowerowe, rajdy 

 
Ścieżki dydaktyczne są  zlokalizowane są w pobliżu siedzib 

dyrekcji parków narodowych lub ośrodków dydaktyczno-

muzealnych parków narodowych 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Informacje o ścieżkach są jasne i przejrzyste oraz ukazują 

możliwości dostępu danej ścieżki dla osób np. z problemami 

z poruszaniem 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

Informacje o ścieżkach znajdują się na początku obiektu oraz 

na stronie internetowej PP 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP organizuje gry terenowe a karty pracy i inne materiały 

drukowane aktywizujące dzieci podczas zwiedzania (bez 

wersji cyfrowej) są do pobrania w kasie lub punkcie 

informacji; 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy    
 

PP w okresie zimowym wykorzystuje specjalne narty 

skiturowe umożliwiających podchodzenie pod górę i 

poruszanie się w głębokim śniegu. 

☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP organizuje wejścia dla osób niewidomych do jaskiń ☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

PP organizuje wycieczki elektromobile z możliwością 

wypożyczenia sprzętu 
☐ Tak                              

☐ Nie                        

☐ Nie dotyczy     

 


