
”Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce” 
to wytyczne architektoniczne obejmujące: chodniki, przejścia dla pieszych, przystanki 
komunikacji zbiorowej, tymczasową organizację ruchu podczas prac remontowych, miejsca 
parkingowe, tereny rekreacyjne oraz informację uniwersalną (piktogramy, kolorystyka itp.). 

Standardy oparte są na zasadach projektowania uniwersalnego, zwanego także 
projektowaniem dla wszystkich. Takie podejście ma w założeniu stworzyć, już na etapie 
projektowania, publiczną przestrzeń dostępną w jak największym stopniu dla możliwie jak 
największej grupy osób, niezależnie od ich wieku oraz stopnia sprawności fizycznej i 
intelektualnej, bez konieczności jej późniejszej adaptacji. 

Komu standardy mają służyć? 

”Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce” 
mają ogromne znaczenie na etapie projektowania infrastruktury. Powinny one być załączane, 
jako zestaw wymogów do dokumentacji przetargów związanych z projektowaniem i 
realizacją przestrzeni publicznych. Standardy należy uwzględniać w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) do przetargów i umów na prace projektowe i budowlane 
oraz w umowach na dzierżawę przestrzeni publicznych na terenie miasta.  

Mieszkańcom Standardy mają dawać możliwość weryfikacji planowanych realizacji, a 
zarządzającym uzyskanie potwierdzenia prawidłowości wdrażanych projektów. 

Korzystanie ze Standardów 

Dowiedz się w jaki sposób będziemy korzystali ze ”Standardów dostępności przestrzeni 
publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce” 

Rozwiązania przedstawiane w Standardach oparte są na doświadczeniu jednostek 
organizacyjnych Miasta Kielce, dostępnych publikacjach, opracowaniach i wprowadzonych 
już  w kraju standardach oraz na obowiązujących normach prawnych. Opracowanie ma 
charakter katalogu rozwiązań, oznaczonych i opisanych każde z osobna, w podziale 
tematycznym na rozdziały. Zalecane rozwiązania oprócz opisu są zilustrowane rysunkiem lub 
zdjęciem.  

Standardy mają na celu wspieranie projektantów i planistów w wyznaczaniu i tworzeniu 
udanych przestrzeni przyjaznych pieszym. Ich celem nie jest zastępowanie indywidualnych 
rozwiązań, lecz wyposażenie osoby odpowiedzialne za ład przestrzenny w narzędzie 
ułatwiające kreację przyjaznej przestrzeni. Rozwiązania przedstawione w Standardach są 
przeznaczone do stosowania w połączeniu ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami 
prawnymi i obowiązującymi wytycznymi. 

W zamierzeniu autorów, Standardy mają ewoluować, odpowiadać na zmieniające się w czasie 
potrzeby, reagować na nowe kierunki rozwoju oraz podnosić jakość stosowanych rozwiązań.  

 

 

 


