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DOSTĘP DLA WSZYSTKICH
PrZEDmOWA

Piłka nożna to sport dla wszystkich, bez względu na 
przekonania, kolor skóry czy religię. Dlatego wszyscy 
kibice powinni mieć możliwość bezpośredniego 
oglądania widowisk piłkarskich i przeżywania emocji 
związanych z grą swoich drużyn i dzielenia ich z widzami 
na całym świecie. A jednak jeszcze tak nie jest. Duży 
odsetek społeczeństwa, w tym około 80 milionów osób 
niepełnosprawnych mieszkających w Unii Europejskiej, 
nadal ma utrudniony dostęp do stadionów piłkarskich. 
Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie 
i rozpowszechnienie praktycznych rozwiązań, które 
pomogą klubom piłkarskim i administratorom stadionów 
zapewnić dostępność obiektów sportowych tej grupie 
osób.

Widzowie piłkarskich pojedynków w Europie stają się 
grupą coraz bardziej zróżnicowaną pod względem 
społecznym i kulturowym i reprezentują różnorodność 
oraz wielokulturowość całego społeczeństwa dzisiejszego 
kontynentu europejskiego. jest rzeczą ogólnie przyjętą, 
że kibicowanie drużynie piłkarskiej i możliwość 
uczestnictwa w meczach jest istotną częścią europejskiej 
kultury i tradycji. Dlatego jeśli w nowoczesnej Europie 
chcemy realizować ideę włączania, musimy dołożyć 
wszelkich starań, aby nasze stadiony również były z nią 
zgodne. 

niniejszy dokument nie podaje jednego rozwiązania 
problemów osób niepełnosprawnych pragnących oglądać 
mecze piłkarskie na żywo. Zawiera za to zestaw dobrych 
praktyk, które pomogą członkom UEFA i ich klubom 
zapewnić dostępność stadionów i włączanie osób 
niepełnosprawnych w trakcie meczów rozgrywanych w 
Europie.

UEFA jest przekonana, że najważniejszym elementem 
każdej gry są kibice. Dlatego mamy nadzieję, że niniejszy 
dokument, przygotowany we współpracy z CAFE 
(Centrum Dostępu do Piłki nożnej w Europie), okaże się 
cennym narzędziem w pracy nad tym, aby piłka nożna, 
a przede wszystkim uczestnictwo w wydarzeniach 
piłkarskich, były otwarte i jak najbardziej dostępne dla 
wszystkich. 

Z poważaniem,

 

gianni Infantino 
Sekretarz generalny UEFA
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W sierpniu 2009 r. UEFA przyznała nagrodę monaco Charity 
Award Stowarzyszeniu niepełnosprawnych Kibiców (national 
Association for Disabled Supporters, nADS) z myślą o 
powołaniu do życia nowej, ogólnoeuropejskiej organizacji pod 
nazwą Centrum Dostępu do Piłki nożnej w Europie (Centre 
for Access to Football in Europe, CAFE).

Centrum Dostępu do Piłki nożnej w Europie (CAFE) utworzono 
w celu zapewnienia niepełnosprawnym kibicom możliwości 
uczestnictwa w meczach odbywających się w krajach 53 
organizacji będących członkami UEFA, rozwiązywania 
problemów z tym związanych i realizacji idei włączania.

niepełnosprawność dotyka ok. 10% populacji, przy czym 
szacuje się, że 100 milionów osób niepełnosprawnych 
mieszka w obrębie szerszego obszaru geograficznego, 
w którym działa UEFA. Szacuje się, że przynajmniej 500 
000 osób to kibice piłki nożnej – kibice, którzy mają prawo 
cieszyć się meczami tak jak osoby pełnosprawne i korzystać 
z równego dostępu do stadionów. mimo to wiele osób 
niepełnosprawnych nie może w pełni oddawać się swojej 
pasji ze względu na utrudnienia na stadionach.

CAFE jest świadome znaczenia włączania, upodmiotowienia  
i pewności siebie, jakie uczestnictwo w meczu na żywo może 
dać osobie niepełnosprawnej. Organizacja ściśle współpracuje 
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, m.in. UEFA, 53 
związkami członkowskimi i klubami piłkarskimi w Europie, w 

celu poprawy jakości udogodnień dostępnych w obiektach 
sportowych, i udziela im porad dotyczących dostępu do takich 
obiektów.

CAFE współpracuje również z takimi organizacjami jak 
Europejski Komitet normalizacyjny Komisji Europejskiej 
(CEn), aby zapewnić bardziej jednolite, ogólnoeuropejskie 
podejście do standardów budowlanych i dobre praktyki 
dotyczące stadionów. Współpracuje również z UEFA  
i lokalnymi komitetami organizacyjnymi EUrO 2012 w Polsce 
i na Ukrainie, wspierając je w zapewnianiu lepszego dostępu 
do stadionów dla niepełnosprawnych kibiców podczas 
rozgrywek UEFA EUrO 2012.

Innym kluczowym aspektem działalności CAFE jest 
bezpośrednie wsparcie niepełnosprawnych kibiców. Dzięki 
pomocy w tworzeniu własnych lokalnych grup kibiców osoby 
niepełnosprawne mogą współpracować z klubami piłkarskimi 
i organami zarządczymi, kontynuując działania CAFE na 
gruncie lokalnym i krajowym, co jest niezbędne dla stabilności 
i trwałego wsparcia CAFE jako organizacji. CAFE odniesie 
sukces, kiedy równy dostęp do usług i udogodnień stanie się 
standardem.

Prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej pod 
adresem www.cafefootball.eu lub kontakt mailowy:  
info@cafefootball.eu, telefoniczny: +44 (0)1244 893586 lub 
przez Skype: cafe-football.

Stawiamy na piłkę, stawiamy na dostęp

DOSTĘP DLA WSZYSTKICH 
WPrOWADZEnIE

. 
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Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie 
zbioru dobrych praktyk zarówno dla nowych, jak i już 
istniejących stadionów. Przewodnik zawiera praktyczne, 
klarowne rozwiązania, które pomogą klubom piłkarskim, 
krajowym stowarzyszeniom i osobom odpowiedzialnym 
za zarządzanie stadionami oferować obiekty sportowe 
najwyższej jakości, dostępne dla wszystkich, gościnne  
i oparte na idei włączania.

należy zauważyć, że wskazówki i standardy zawarte w 
dokumencie nie stanowią jedynego sposobu na zapewnienie 
włączania i dostępu. Dokument ma wyłącznie charakter 
poradnika – nie ustanawia nakazów i nie powinien zniechęcać 
do stosowania twórczych rozwiązań alternatywnych. 
jesteśmy świadomi, że możliwe jest wypracowanie 
równie dobrych fizycznych i operacyjnych rozwiązań, które 
przyniosą te same rezultaty. Przedstawiany dokument nie 
ma również na celu zastąpienia bezpośredniego lokalnego 
wkładu osób niepełnosprawnych i wykwalifikowanych 
specjalistów zajmujących się problematyką dostępu na 
etapie planowania projektów budowy nowych obiektów lub 
modernizacji i rozbudowy już istniejących. Wkład ten jest 
niezastąpiony. Przewodnik jest jednak cennym narzędziem, 
które pomoże menedżerom i planistom sprawić, by ich klub, 
stadion, usługi i wydarzenia sportowe były rzeczywiście 
dostępne dla całej społeczności. 

Wszystkie powstające stadiony różnią się między sobą ze 
względu na lokalizację geograficzną, skalę przedsięwzięcia 

i położenie. Dodatkowo, istniejące stadiony poddawane są 
ciągłym dostosowaniom i modernizacjom. Wszystkim tym 
przedsięwzięciom towarzyszy potrzeba tworzenia dobrze 
zaprojektowanych, sprawnie zarządzanych i odpowiednio 
wykorzystywanych udogodnień i usług, które odpowiadają 
oczekiwaniom i wymaganiom kibiców, klientów, 
wolontariuszy i pracowników, pragnących przeżywać 
emocje związane z widowiskami piłkarskimi, zarówno 
podczas wydarzeń sportowych, jak i poza nimi.

Wiele osób sądzi, że już istniejący stadion nie może 
być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
bez znaczących zmian konstrukcyjnych. To nieprawda. 
najbardziej postępowe kluby i stadiony w Europie już 
wdrożyły wiele pomysłowych, oszczędnych rozwiązań 
projektowych i zarządczych. rozwiązania te gwarantują 
dostępność budynków i usług, zapewniają jednakowe, 
włączające doświadczenie sportowe wszystkim członkom 
lokalnych lub szerszych społeczności, a także pomagają 
tworzyć większą i bardziej reprezentacyjną bazę dla klubów. 

niniejsza publikacja omawia standardy dotyczące 
dostępności obiektów, które w wielu przypadkach są już 
zdefiniowane przez miejscowe przepisy i regulacje dotyczące 
budownictwa. mimo to osoby przygotowujące plany  
i projekty obiektów sportowych powinny być świadome, że 
nawet najlepsze miejscowe standardy budowlane spełniają 
jedynie minimalne wymogi dotyczące dostępności. należy 
pamiętać, że zagwarantowane minimum to dopiero punkt 

wyjścia do rozwijania funkcjonalnego, godnego i równego 
dostępu do obiektów. minimalne standardy dotyczące 
dostępności nie zawsze usuwają wszystkie bariery,  
z którymi muszą się zmagać osoby niepełnosprawne i inne 
osoby potrzebujące dostępnego otoczenia. 

minimalne standardy z definicji zapewniają jedynie 
minimalną dostępność. Prawdziwie włączające projekty 
dla całej społeczności wymagają wyjścia poza minimum. 
Podczas budowy lub renowacji obiektów i budynków 
osoby projektujące i zarządzające powinny stawiać 
sobie ambitniejsze cele, aby wyjść naprzeciw potrzebom 
zróżnicowanego, a przy tym starzejącego się społeczeństwa.

Autorzy niniejszej publikacji postanowili, że struktura tego 
przewodnika będzie odzwierciedlała strukturę stadionu 
w dniu meczu. Autorzy przewidują jednak możliwość 
osobnego zapoznawania się z każdą częścią przewodnika. 
mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie wartościowa 
i pomocna w udoskonalaniu nowych i już istniejących 
stadionów.

Aby uzyskać dalsze informacje i wskazówki, 
należy skonsultować się z miejscowymi grupami 
niepełnosprawnych kibiców lub zapoznać się z miejscowymi 
przepisami budowlanymi oraz dokumentami referencyjnymi 
wymienionymi na końcu tego dokumentu.

Kto i dlaczego powinien przeczytać ten przewodnik?

DOSTĘP DLA WSZYSTKICH - WPrOWADZEnIE
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Tradycyjnie dostępność była postrzegana jako kwestia 
dotycząca wyłącznie osób niepełnosprawnych. Badania 
wykazały jednak, że rzeczywisty odsetek wszystkich osób 
potrzebujących łatwo dostępnej infrastruktury przekracza 
20%. Dostępność stadionów i usług leży w interesie 
pracowników, wolontariuszy, kibiców i klientów, którzy mają 
różnorodne wymagania czy szczególne potrzeby, i którzy w 
równym stopniu korzystają z włączającej infrastruktury. 

jest rzeczą przyjętą, że kibicowanie drużynie piłkarskiej  
i możliwość bezpośredniego uczestnictwa w meczach jest 
nieodłączną częścią europejskiej kultury i tradycji. Fani 
piłki nożnej stanowią coraz bardziej różnorodną grupę, co 
jest odzwierciedleniem wielokulturowego społeczeństwa 
samej Europy. Oznacza to, że coraz więcej osób 
niepełnosprawnych chce uczestniczyć w meczach. Ponadto 
wiele klubów i stadionów oferuje udogodnienia, usługi  
i działania również poza dniami meczowymi, starając się być 
w centrum życia lokalnych społeczności. racjonalne wydaje 
się być oczekiwanie, że liczba osób niepełnosprawnych 
zatrudnionych i zaangażowanych w wolontariat w dziedzinie 
piłki nożnej również będzie rosła, co oznacza, że kluby  
i stadiony muszą również przygotować się do zapewnienia 
dostępnego dla wszystkich środowiska pracy.  

W samej Unii Europejskiej* mieszka ponad 80 milionów 
osób niepełnosprawnych, co stanowi odpowiednik łącznej 
populacji Belgii, Czech, grecji, Węgier i Holandii lub jedną 
szóstą populacji całej UE. jeden na czterech Europejczyków 

ma w rodzinie osobę niepełnosprawną, a 60% ma taką 
osobę wśród bliższych lub dalszych znajomych. Osoby o 
ograniczonych możliwościach ruchowych stanowią ponad 
40% populacji, przy czym ponad 30% osób powyżej 75. roku 
życia jest w jakimś stopniu ograniczona ruchowo, a 20% jest 
ograniczona ruchowo w stopniu wysokim. jedna osoba na 
cztery doświadczy w trakcie swojego życia problemów ze 
zdrowiem psychicznym.

W porównaniu z osobami pełnosprawnymi, odsetek osób 
niepełnosprawnych, które spotykają się z przyjaciółmi 
i rodziną rzadziej niż raz lub dwa razy w miesiącu, jest 
dwukrotnie wyższy. Połowa osób niepełnosprawnych 
nigdy nie uczestniczyła w aktywnościach rekreacyjnych lub 
sportowych, a jedna trzecia z nich nigdy nie podróżowała 
za granicę, a nawet nie uczestniczyła w jednodniowych 
wycieczkach – ze względu na niedostępność obiektów  
i usług.  

Aż 97% Europejczyków uważa, że trzeba działać na rzecz 
lepszego włączenia społecznego osób niepełnosprawnych, a 
93% oczekuje zwiększenia inwestycji w usuwanie fizycznych 
barier, które utrudniają życie niepełnosprawnych.**

Dostępność jest niezbędna, aby osoby niepełnosprawne 
mogły korzystać ze swoich praw i w pełni uczestniczyć w 

Dlaczego dobry dostęp jest tak istotny?

DOSTĘP DLA WSZYSTKICH 
WPrOWADZEnIE

*Upoważnienie normalizacyjne m/420 w sprawie wymogów dotyczących 
dostępności w procedurach udzielania zamówień publicznych dotyczących 
budownictwa w Europie

**UEFA zrzesza 53 członków, również poza geograficznym obszarem Europy 
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życiu społecznym. W wielu krajach wszelkie przejawy 
niedostępności zabudowy są uważane za formę 
dyskryminacji. Wiele państw wprowadziło także przepisy 
nakładające obowiązek zapewnienia odpowiedniej 
dostępności miejsc publicznych i usług, takich jak stadiony 
i mecze.  

W związku z tym strategia UE dotycząca niepełnosprawności 
stawia sobie za cel eliminację barier, z którymi stykają się 
osoby niepełnosprawne. Komisja Europejska propaguje 
koncepcję „projektowania dla wszystkich”, tak aby budynki  
i miejsca publiczne były dostępne dla wszystkich i mogły 
być wykorzystywane przez jak największą liczbę osób.* 
Prowadzone są również prace nad europejskim aktem 
prawnym dotyczącym dostępu, który określi ogólne ramy 
dla towarów i usług. 

Pomimo różnorodności dostępnych rozwiązań technicznych, 
pod względem funkcjonalnym osoby niepełnosprawne w 
Europie mają podobne potrzeby dotyczące dostępności. 
Dodatkowo, przystępna zabudowa jest również atrakcyjna 
ekonomicznie. jest bardziej elastyczna pod względem 
funkcjonalnym, a także bardziej trwała, ponieważ nie wymaga 
drogich prac adaptacyjnych w późniejszym terminie. 

Oczekuje się, że w miarę jak bywalcy stadionów będą coraz 
dokładniej odzwierciedlać strukturę społeczną wspólnoty 
krajów europejskich, liczba osób niepełnosprawnych 
pragnących uczestniczyć w meczach wraz ze swoimi 

rodzinami i przyjaciółmi będzie rosła. Dlatego osoby 
niepełnosprawne powinny być postrzegane jako cenni 
klienci, a dobry dostęp do infrastruktury nie tylko jako 
kwestia o znaczeniu etycznym, lecz również ekonomicznym. 
Pod względem etycznym dostęp jest podstawowym 
prawem człowieka i jednym z najważniejszych filarów 
sprawiedliwości społecznej. Sprawiedliwość społeczna 
polega na akceptowaniu osób jako jednostek i zapewnianiu 
im sprawiedliwych i równych szans pełnego uczestnictwa 
w życiu społecznym. Prawdziwie dostępne otoczenie to 
takie, w którym ludzie mogą swobodnie wyrażać swoją 
niezależność, a wszelkie bariery utrudniające włączanie 
zostały usunięte.

CAFE szacuje, że przynajmniej 500 000 osób 
niepełnosprawnych w obrębie szerszego obszaru 
geograficznego, w którym działa UEFA** może stać się 
aktywną widownią imprez piłkarskich, tj. uczęszczać na 
mecze. Wydaje się oczywiste, że przy równym dostępie  
i szansach uczestnictwa w widowiskach sportowych liczba 
ta znacznie wzrośnie i coraz więcej osób niepełnosprawnych 
będzie chciało oglądać mecze na żywo. Osoby 
niepełnosprawne mają prawo cieszyć się piłką nożną, innymi 
dyscyplinami sportu i wszystkimi innymi formami rozrywki w 
takim samym stopniu, jak pozostali. Odnosi się to do piłki 
nożnej na wszystkich poziomach gry. 

Coraz więcej osób niepełnosprawnych pragnie również 
podróżować za granicę do miejsc, w których są rozgrywane 
mecze i turnieje. Wraz z poprawą dostępności takich widowisk 
coraz więcej osób niepełnosprawnych będzie mogło razem z 
innymi kibicami uczestniczyć w najważniejszych turniejach, 
takich jak UEFA EUrO 2012.

Piłka nożna daje wspaniałą możliwość wyznaczenia 
standardów, do których będą aspirować inni, i wprowadza 
nową jakość w życie wielu osób niepełnosprawnych, 
umożliwiając im prowadzenie bardziej niezależnej  
i satysfakcjonującej egzystencji. 

Wszyscy powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby 
piłka nożna stała się prawdziwie włączającym sportem. 
Osiągniemy ten cel, kiedy równy dostęp stanie się 
standardem dla całej dyscypliny.
*Urząd Publikacji Unii Europejskiej – Europejska strategia w sprawie 
niepełnosprawności 2010–2020: Osoby niepełnosprawne mają takie same 
prawa
**Statystyki pochodzą ze strony internetowej Europejskiego Forum Osób 
niepełnosprawnych (www.edf-feph.org)

DOSTĘP DLA WSZYSTKICH - WPrOWADZEnIE
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A :2

A :1

Osoby poruszające się na 
wózkach inwalidzkich 

Czym jest społeczny model 
niepełnosprawności? 

grupa złożona z osób mających trudności z poruszaniem 
np. osoby, które mogą chodzić, ale potrzebują 
dostosowanych sprzętów i asysty, czy osoby mające 
trudności w pokonywaniu długich dystansów. grupa ta 
korzysta z udogodnień i usług zaprojektowanych w celu 
ograniczenia odległości i eliminowania konieczności 
długiego stania. Osoba z ograniczeniami ruchowymi może 
doświadczyć trudności i wykluczenia, wynikających z 
barier fizycznych i/lub barier związanych z nastawieniem.

rozważania dotyczące potrzeby stworzenia dostępnego 
i włączającego otoczenia, takiego jak stadion piłkarski, 
wymagają, aby wziąć pod uwagę społeczny model 
niepełnosprawności, zgodnie z którym niepełnosprawność 
tworzą fizyczne, czuciowe, intelektualne, psychologiczne 
bariery oraz bariery związane z nastawieniem, a 
nie ograniczenia. należy dostrzec osobę, a nie 
niepełnosprawność, i wyzbyć się stereotypów. na przykład, 
osoba poruszająca się na wózku jest niepełnosprawna 
wtedy, gdy ma do czynienia ze schodami lub stromą 
powierzchnią, których nie da się pokonać na wózku. Osoba 
niewidząca lub słabowidząca jest niepełnosprawna tylko 
wtedy, gdy nie są dostępne informacje w odpowiednim 
formacie, a drogi dostępu są zablokowane przez fizyczne 
bariery lub elementy, o które można się potknąć. W 
ramach starego, medycznego modelu niepełnosprawności 
osoby niepełnosprawne postrzegane były przez pryzmat 
swojego stanu zdrowia i traktowane jak osoby cierpiące lub 
chore. Takie podejście może być odbierane przez osoby 
niepełnosprawne jako zniechęcające i protekcjonalne, 
a przecież są one tak samo sprawne jak inni ludzie, pod 
warunkiem, że ich otoczenie jest dostosowane do ich 
szczególnych wymagań.

Dla celów niniejszego dokumentu główne „kategorie” 
osób potrzebujących dobrego dostępu opisano poniżej. 
należy pamiętać, że niektóre osoby niepełnosprawne 

Około 1% populacji stale lub często korzysta z wózka 
inwalidzkiego z powodu trudności w chodzeniu lub 
niemożliwości chodzenia. Odsetek ten jest jeszcze 
większy w przypadku osób starszych. Osoby poruszające 
się na wózkach są w największym stopniu dotknięte 
konsekwencjami infrastruktury stadionów, która nie 
uwzględnia potrzeb osób z ograniczeniami ruchu. 
Tymczasem zapewnienie ogólnie dostępnych obiektów 
sportowych, udogodnień oferty i usług przynosi korzyści nie 
tylko osobom poruszającym się na wózkach lecz również 
innym użytkownikom. Osoba poruszająca się na wózku 
inwalidzkim może doświadczać ograniczeń wynikających 
z barier fizycznych i/lub barier związanych z nastawieniem.

A :3
Osoby z ograniczeniami 
ruchowymi    

SPOłECZnY mODEL nIEPEłnOSPrAWnOśCI  

zmagają się z „ukrytymi” barierami, a niektóre mogą mieć 
złożone lub wielowymiarowe potrzeby dotyczące dostępu, 
wykraczające poza ramy przedstawionych kategorii 
(np. osoba poruszająca się na wózku może również być 
niewidoma lub niesłysząca). należy również podkreślić, że 
osoby niepełnosprawne są ograniczone wyłącznie przez 
bariery, z jakimi się stykają, i nie powinny być definiowane 
przy użyciu opisanych „kategorii” lub ograniczeń.
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A :5

A :6

Osoby słabosłyszące i 
niesłyszące

Osoby z trudnościami w 
uczeniu się  

grupa ta obejmuje osoby niesłyszące (tzn. takie, które nie 
słyszą na poziomie funkcjonalnym), często posługujące 
się językiem migowym i korzystające z usług tłumaczy 
oraz przekazu telefonicznego przekształcającego tekst w 

grupa ta potrzebuje elastycznych usług, informacji 
w uproszczonym języku, łatwych do zrozumienia 
materiałów oraz logicznego układu przestrzennego 
stadionów. Pracownicy stadionów i stewardzi powinni 
również być świadomi i wrażliwi na potrzeby takich osób, 
przede wszystkim jeśli chodzi o komunikację i orientację 
przestrzenną w dni meczowe. na przykład osoba cierpiąca 
na autyzm może mieć przyzwyczajenia lub rytuały istotne 
dla jej dobrego samopoczucia, do których obsługa może 
się łatwo dostosować. Osoba z trudnościami w uczeniu 
się może doświadczać ograniczeń wynikających z barier 
intelektualnych i/lub barier związanych z nastawieniem.

grupa, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje osoby 
niewidome oraz te, których widzenie jest ograniczone 
lub utrudnione. Osoby z tej grupy potrzebują drożnych 
ciągów komunikacyjnych oraz oznakowania, takiego 
jak powierzchnie dotykowe, kontrastowe kolory i 
powierzchnie nierefleksyjne, a także informacji w 
formatach alternatywnych, np. publikacji napisanych 
alfabetem Braille’a lub dużym drukiem, materiałów audio 
i dźwiękowych komentarzy z opisem. należy zauważyć, 
że jedynie 18% wszystkich osób słabowidzących i 
niewidomych zupełnie nic nie widzi; widzenie większości 
tych osób jest w różnym stopniu ograniczone. Osoba 
słabowidząca lub niewidoma może doświadczać 
ograniczeń wynikających z barier czuciowych, fizycznych 
i/lub barier związanych z nastawieniem. 

A :4
Osoby słabowidzące i nie-
widome    

SPOłECZnY mODEL nIEPEłnOSPrAWnOśCI 

A :7
Osoby z dolegliwościami 
natury psychologicznej lub 
chorobami psychicznymi  
grupa ta potrzebuje elastycznego i pełnego zrozumienia 
podejścia ze strony pracowników stadionu i stewardów, 
zwłaszcza w dni meczowe. Istotne jest zapewnienie 
odpowiednich szkoleń dla wszystkich pracowników 
i wolontariuszy, którzy powinni brać pod uwagę 
niepokoje, jakie mogą być odczuwane przez tę 
grupę, np. lęk przed ograniczonymi przestrzeniami, 
nowymi miejscami czy przed nieznanym. Ta grupa 
może doświadczać ograniczeń wynikających z 
barier psychologicznych i/lub barier związanych  
z nastawieniem.

dźwięk. jednak większość osób należących do tej grupy 
nadal w pewnym stopniu posługuje się słuchem i korzysta 
z aparatów słuchowych, systemów nagłośnieniowych 
z pętlą indukcyjną i systemów pracujących w zakresie 
podczerwieni. Utrata słuchu jest najpowszechniejszym 
rodzajem niepełnosprawności. Dolegliwość ta pogłębia 
się z upływem czasu, a osoba doświadczająca problemów 
ze słuchem może długo nie być świadoma ich powagi. 
Osoba słabosłysząca lub niesłysząca może doświadczać 
ograniczeń wynikających z barier czuciowych i/lub barier 
związanych z nastawieniem.
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A :8
Inne osoby potrzebujące dobrego dostępu
Oprócz osób niepełnosprawnych istnieje wiele innych grup, 
które mogłyby korzystać z elastycznych usług i dostępnych 
stadionów realizujących ideę włączania, np.  

• kontuzjowani kibice, wolontariusze, pracownicy i 
zawodnicy (skręcona kostka, złamanie itp.); 

• kobiety ciężarne i rodzice uczestniczący w meczach i 
innych wydarzeniach z małymi dziećmi; 

• dzieci;

• starsi klienci, wolontariusze i kibice, którzy mogą być 
wieloletnimi członkami klubu;

• osoby z niedoborem wzrostu (zazwyczaj definiowane 
jako osoby, które w wieku dorosłym osiągają wzrost 
poniżej 150 cm);

• osoby nie znające miejscowego języka, które 
mogą mieć problemy ze zrozumieniem złożonego 
oznakowania;

• osoby udzielające pierwszej pomocy i służby 
ratownicze. 

W każdym momencie dostępne stadiony oferują 
bezpośrednie korzyści znacznej liczbie użytkowników. 
Co ważniejsze, prawie każdy będzie na którymś etapie 
swojego życia potrzebował dostępnej infrastruktury, 
często na skutek naturalnego procesu starzenia się  
i towarzyszącego mu ograniczenia funkcji czuciowych  
i fizycznych. 

SPOłECZnY mODEL nIEPEłnOSPrAWnOśCI
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B KLUCZOWI  
InTErESArIUSZE 
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B
Kluczowi interesariusze 
mimo że w niniejszej publikacji dominują odniesienia do 
klubów i właścicieli stadionów, została ona przygotowana 
jako przewodnik dla wszystkich osób zaangażowanych w 
budowę, modernizację i bieżące zarządzanie nowymi lub 
już istniejącymi stadionami piłkarskimi oraz infrastrukturą 
klubową i usługami, zarówno związanymi z meczami, jak  
i innymi wydarzeniami. 

Każdy z nas może mieć swój wkład w usuwanie barier 
fizycznych, czuciowych, psychologicznych i intelektualnych, 
ograniczających wybory i uniemożliwiających 
doświadczenia wielu osób niepełnosprawnych w całej 
Europie, które chciałyby uczestniczyć w meczach, a także 
ich rodzin i przyjaciół. Ponadto istnieje grupa kluczowych 
interesariuszy, która ma potencjał wprowadzania 
rzeczywistych, trwałych i znaczących zmian. 

Kluczowi interesariusze to: 

• europejskie, krajowe i lokalne władze, ministrowie  
i posłowie; 

• organizacje piłkarskie, a przede wszystkim UEFA 
i związki w niej zrzeszone, a także ich ligi, związki 
regionalne i kluby; 

• właściciele klubów piłkarskich i inwestorzy (w tym 
prywatni właściciele, udziałowcy i stowarzyszenia 
kibiców); 

• właściciele stadionów piłkarskich, ich operatorzy, 
udziałowcy i dzierżawcy (prezes, zarząd, wyższa kadra 
zarządzająca, menedżerowie); 

• architekci, projektanci, planiści, kierownicy projektu, 
inżynierowie, konsultanci ds. dostępu i budowy, 
doradcy techniczni i specjaliści ds. projektowania 
zgodnego z ideą włączania;

• sponsorzy projektów klubowych i stadionowych; 

• grupy zrzeszające niepełnosprawnych kibiców, 
bezpośrednio występujących we własnym imieniu 
(self-advocacy), organizacje zajmujące się 
problematyką niepełnosprawności i równości, grupy 
i stowarzyszenia kibiców.

KLUCZOWI InTErESArIUSZE
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C AKTY PrAWnE DOTYCZąCE 
nIEPEłnOSPrAWnOśCI  
I róWnOśCI 
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C
Akty prawne dotyczące 
niepełnosprawności  
i równości 
Autorzy niniejszego dokumentu mają nadzieję, że 
rządy poszczególnych krajów dokonają analizy i, 
jeśli to konieczne, uaktualnienia istniejących aktów 
prawnych dotyczących problematyki niepełnosprawności 
i równości (w tym rozporządzeń i zarządzeń dotyczących 
budownictwa). jeśli takie przepisy jeszcze nie istnieją, 
oczekujemy od rządów przyjęcia rzetelnych aktów 
prawnych dotyczących niepełnosprawności i równości, 
zapewniających włączanie i równe szanse osób 
niepełnosprawnych, w tym dostęp do miejsc publicznych 
i budynków, takich jak stadiony piłkarskie. 

Ponadto każdy związek piłkarski powinien włączyć do 
swoich wymogów licencyjnych ścisłe zasady dotyczące 
włączającego i równego dostępu do udogodnień i usług. 
jest to niezbędne w przypadkach, gdy brakuje krajowych 
aktów prawnych dotyczących niepełnosprawności lub 
równości, i przydatne jako uzupełnienie już obowiązujących 
przepisów prawa. 

AKTY PrAWnE DOTYCZąCE nIEPEłnOSPrAWnOśCI  
I róWnOśCI 
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D DEKLArACjE  
PrOgrAmOWE  
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D
Deklaracje programowe 
Każdy usługodawca, w tym kluby piłkarskie i stadiony, 
powinien opublikować deklarację programową lub 
kartę odpowiedzialności społecznej, podkreślającą 
zaangażowanie w działania na rzecz równości  
i zapewniania najlepszych możliwych udogodnień  
i usług dla gości i pracowników. Powinny one obejmować 
infrastrukturę i usługi, które są włączające i dostępne dla 
osób niepełnosprawnych. 

Deklaracje programowe i karty odpowiedzialności 
społecznej powinny dokładnie określać, jaka infrastruktura 
i usługi są dostępne i co obejmują.

• Infrastruktura: wejścia na stadion i hole, miejsca 
siedzące, trybuny i wyposażenie, sklep klubowy, 
punkty gastronomiczne i z napojami, obszary dla 
gości i sale konferencyjne, sale dla VIP-ów, biura dla 
personelu, kasy biletowe, recepcja itp.

• Usługi: działania klubu, wystawianie biletów, 
zapewnienie asystenta w szczególnych przypadkach, 
informacje (dotyczące dostępnej infrastruktury i usług, 
np. miejsc parkingowych w dni meczowe), informacje 
dotyczące dojazdu, dane kontaktowe obsługi klienta 
i dostępne infolinie, strony internetowe, publikacje, 
programy związane z dniami meczowymi itp. 

Deklaracje programowe i karty odpowiedzialności 
społecznej powinny również zawierać nazwisko osoby 
spośród wyższej kadry, najlepiej dyrektora, członka 
zarządu lub starszego menedżera, odpowiedzialnego 

za wszystkie kwestie związane z niepełnosprawnością  
i dostępem, który jest uprawniony do wdrażania stosownych 
polityk. Powinno się również wyznaczyć przedstawiciela 
ds. niepełnosprawności lub dostępu (więcej informacji na 
ten temat można znaleźć w części F niniejszej publikacji).

Deklaracje i karty powinny zawierać zobowiązanie 
do zapewnienia dostępu, sformułowane z pomocą 
odpowiednio wykwalifikowanego audytora ds. dostępu. 
Audytorowi powinno się zlecić dokonanie audytu  
i przygotowanie strategii dotyczącej dostępu lub biznesplanu 
zawierającego uzgodnione terminy wprowadzania 
udoskonaleń wymaganych do zapewnienia równego 
dostępu do budynków klubu, stadionu, infrastruktury i usług. 
Deklaracje i karty powinny również zawierać informację o 
tym, że przygotowany plan zapewnienia dostępu będzie 
podlegał corocznym przeglądom w ramach stałego 
zobowiązania klubu do wprowadzania udoskonaleń 
na rzecz osób niepełnosprawnych w infrastrukturze  
i usługach. Więcej informacji na temat audytu dostępu 
można znaleźć w części E niniejszego dokumentu.

Deklaracje i karty powinny także zawierać zobowiązanie 
do przeszkolenia pracowników, stewardów i wolontariuszy 
zajmujących się obsługą klienta w zakresie zasad 
postępowania z osobami niepełnosprawnymi, a także w 
zakresie znajomości problematyki równego dostępu. 

Krótko mówiąc, deklaracje programowe i karty 
odpowiedzialności społecznej powinny jasno określać 

DEKLArACjE PrOgrAmOWE 

zaangażowanie klubu w zapewnianie równego dostępu 
dla niepełnosprawnych klientów, kibiców, pracowników 
i wolontariuszy poprzez wprowadzanie rozwiązań 
projektowych zgodnych z dobrymi praktykami (zarówno 
w przypadku nowych, jak i już istniejących stadionów), 
wdrażanie polityk i procedur zatwierdzonych przez 
ekspertów i odpowiedni personel oraz organizowanie 
szkoleń w zakresie dobrych praktyk i strategii zarządczych.

Klub powinien konsultować kwestie dotyczące dostępu  
z niepełnosprawnymi kibicami i reprezentującymi ich 
grupami lub związkami. jeśli takie grupy nie istnieją, klub 
powinien podejmować konsultacje z lokalnymi organizacjami 
zajmującymi się problematyką niepełnosprawności. CAFE 
oferuje wsparcie w tym zakresie.
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E E:1 :2
jak przeprowadzić audyt 
dostępu  

Co powinien obejmować 
audyt dostępu

najlepszym sposobem sprawdzenia, czy infrastruktura 
klubu piłkarskiego odpowiada szczególnym potrzebom 
osób niepełnosprawnych, jest przeprowadzenie audytu 
dostępu na stadionie i w innych obiektach klubu, a następnie 
przygotowanie strategii dostępu lub biznesplanu. 

W idealnym przypadku audyt dostępu powinien być 
przeprowadzony przez profesjonalnego audytora lub 
konsultanta, który nie jest zaangażowany w sprawy klubu, co 
pozwoli na wykonanie niezależnego i dokładnego badania. 
jeśli to możliwe, audyt powinien być przeprowadzony przez 
osobę posiadającą doświadczenie w audytowaniu dużych 
obiektów sportowych, takich jak stadiony piłkarskie, znającą 
zasady włączającego projektowania dla budownictwa  
i zapewniania dostępności usług. Osoba ta powinna również 
znać lokalne akty prawne dotyczące niepełnosprawności, 
równości i zatrudnienia, przepisy dotyczące budownictwa 
i bezpieczeństwa oraz dostępne dokumenty określające 
dobre praktyki i raporty techniczne. Sytuacja wygląda 
odmiennie w poszczególnych krajach, więc kluby i osoby 
zarządzające stadionami powinny uzyskać na miejscu 
poradę dotyczącą wyboru odpowiedniego audytora. Więcej 
informacji można uzyskać, kontaktując się z CAFE lub 
krajowymi organizacjami zajmującymi się problematyką 
niepełnosprawności. 

Każde miejsce lub projekt wymaga innego podejścia do 
przeprowadzenia audytu. Audytor może mieć do czynienia 
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z już istniejącym stadionem, który wymaga modernizacji 
lub adaptacji w celu zapewnienia dostępnej dla wszystkich 
infrastruktury i usunięcia barier albo stadionem, który ma 
podlegać rozbudowie czy całkowicie nowym obiektem.

We wszystkich przypadkach celem audytu dostępu 
powinno być wykrycie cech obiektu i usług, które mogą 
stanowić fizyczne, czuciowe, psychologiczne i intelektualne 
bariery dla szerokiej rzeszy osób niepełnosprawnych, w tym 
pracowników, wolontariuszy, klientów i kibiców, zarówno w 
dni meczowe, jak i pozameczowe. 

Zaleca się przeprowadzenie audytu w formie symulacji 
poruszania się osoby niepełnosprawnej po terenie 
stadionu lub budynku klubu, od parkingu lub dostępnego 
dla niepełnosprawnych miejsca wysiadania z pojazdu aż 
do najdalszej części obiektu. Takie podejście umożliwia 
wypracowanie praktycznych rozwiązań dotyczących 
poszczególnych barier na wszystkich etapach pokonywanej 
trasy. Kluczowi interesariusze i audytorzy dostępu 
mogą wykorzystać strukturę niniejszego dokumentu 
do zaplanowania spaceru mającego na celu ocenę 
dostępności obiektów, odwołując się przy tym do dobrych 
praktyk zaproponowanych w poszczególnych częściach 
przewodnika.  

Pamiętaj: zapewnienie dobrego dostępu wymaga 
zastanowienia i analizy, a nie tylko zastosowania 
podstawowych wytycznych lub sprawdzenia elementów 
zawartych w liście kontrolnej. Potrzebny jest ciągle 
rozwijany proces konsultacji i przeglądów.

• Oświadczenie o przestrzeganiu dobrych praktyk 
i wytycznych, lokalne przepisy dotyczące 
niepełnosprawności i równości oraz regulacje dotyczące 
budownictwa i bezpieczeństwa (zawierające odniesienia 
do źródeł, z których pochodzą wykorzystane porady  
i wskazówki).

• Filozofia klubu i podejście do włączającego 
projektowania, utrzymania, udoskonalania infrastruktury  
i usług oraz zarządzania nimi.

• Wszystkie kluczowe kwestie lub ograniczenia, które 
powinny być jasno określone, opisane i datowane.

• Konsultacje z osobami niepełnosprawnymi, w tym 
z niepełnosprawnymi kibicami klubu, klientami  
i pracownikami.

• Audytor powinien postarać się poznać opinie szerokiej 
grupy osób niepełnosprawnych o różnych wymaganiach 
dotyczących dostępu. Pozwoli to określić istniejące 
bariery i pomoże klubowi opracować najbardziej 
efektywne rozwiązania zgodne z ideą włączania. Kluby 
mogą korzystać z bogatego doświadczenia lokalnych  
i krajowych grup i organizacji zajmujących się problematyką 
niepełnosprawności, a także niepełnosprawnych kibiców 
i pracowników. 
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• Audytor powinien przygotować listę kontrolną służącą 
ocenie dostępu, którą będą mogli posługiwać się 
niepełnosprawni kibice (lub lokalna grupa użytkowników 
zajmująca się problematyką niepełnosprawności), a 
także sam audytor i klub, w celu oceny obecnej sytuacji  
i wymogów. Aby otrzymać wzór arkusza oceny dostępu 
lub listę kontrolną, prosimy o kontakt z CAFE. 

• W ramach stałego wspierania niepełnosprawnych kibiców 
piłki nożnej, CAFE pomaga lokalnym grupom, które 
chciałyby zakładać własne stowarzyszenia zrzeszające 
niepełnosprawnych kibiców przy klubie lub na szczeblu 
krajowym. W przypadkach, kiedy takie stowarzyszenia już 
istnieją i regularnie prowadzony jest dialog między klubem 
a niepełnosprawnymi kibicami, sytuacja zazwyczaj 
wygląda lepiej niż w innych klubach. 

• Szczegółowy opis „spaceru” po istniejącym stadionie 
lub siedzibie klubu połączony z określeniem wszystkich 
barier, jakie może napotkać osoba niepełnosprawna, w 
tym szczegółowe mapy i zdjęcia z opisami i datami dla 
celów późniejszego przeglądu. Powinno się zanotować 
daty powstania istniejącej infrastruktury i ewentualnej 
rozbudowy i załączyć kopię certyfikatów budowlanych lub 
dotyczących bezpieczeństwa. 

• minimalne wymagania to szczegółowe opisy oraz, jeśli 
to możliwe, plany, schematy i zdjęcia następujących 
elementów:

• Dróg na stadion, w tym lokalnego transportu publicznego; 
parkingów na terenie obiektu i poza nim; dróg dojazdowych 
i ścieżek; oznakowania i oznaczeń (zarówno wewnątrz 

stadionu, jak i na zewnątrz); wejść na stadion; przejść  
i holi; dróg wyjścia; wszystkich klatek schodowych, wind 
i podjazdów; trybun i miejsc na trybunach; udogodnień 
(w tym toalet, sklepów i stoisk z pamiątkami, obszarów 
restauracyjnych i gastronomicznych, barów i punktów 
sprzedaży), obszarów dla gości i sal konferencyjnych, sal 
dla VIP-ów i lóż; biur dla personelu; kas biletowych i punktów 
obsługi klienta, recepcji; klubów i miejsc spotkań; obiektów 
użyteczności publicznej i innych obiektów położonych poza 
stadionem.

• Istniejących procedur i polityk dotyczących zarządzania 
równością i niepełnosprawnością oraz procedur i polityk 
operacyjnych, np. dotyczących sprzedaży biletów lub 
korzystania z parkingu; informacji dojazdowych; informacji 
klubowych, w tym dotyczących korzystania z infrastruktury 
i usług w dni meczowe; danych kontaktowych obsługi 
klienta i infolinii; stron internetowych, publikacji klubowych 
i programów meczowych; planów bezpieczeństwa na 
wypadek ewakuacji osób niepełnosprawnych (zarówno w 
dni meczowe, jak i pozameczowe); szkoleń dla personelu 
(w zakresie postępowania z osobami niepełnosprawnymi i 
znajomości problematyki równego dostępu). 

• Audyt na okoliczność dnia meczowego przeprowadzony 
w celu zapewnienia dobrego dostępu podczas wydarzeń, 
kiedy stadion może wykorzystywać cały swój potencjał. 
Pole widzenia osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich może wydawać się wystarczające w dzień 
pozameczowy, kiedy stadion jest pusty, ale w czasie 
meczu widok może być zasłonięty, jeśli kibice siedzący 
w pobliżu wstaną podczas ceremonii otwarcia lub hymnu, 

lub w ekscytujących momentach meczu. Oznakowania, 
wyraźnie widoczne w dzień pozameczowy, mogą nie być 
tak widoczne w zatłoczonym przejściu.

• Spriorytetyzowana strategia dostępu lub biznesplan 
obejmujący i określający kwestie dotyczące dostępu, 
króre wymagają rozwiązania, zaczynające się od spraw 
najpilniejszych. Taki dokument, który należy uzgodnić ze 
wszystkimi najważniejszymi zainteresowanymi stronami, 
powinien opisywać zakres prac (z jasno wyznaczonymi 
terminami lub harmonogramem prac) niezbędnych do 
usunięcia fizycznych, czuciowych, psychologicznych  
i intelektualnych barier oraz usprawnienia i dostosowania 
infrastruktury i usług zgodnie z dobrymi praktykami 
przedstawionymi w niniejszym przewodniku. 

• Wypracowane przykłady usprawnień. Kilka przykładów 
dobrych praktyk w zakresie projektowania nowych  
i już istniejących stadionów można znaleźć w części n. 
Aby otrzymać więcej informacji oraz listę klubów, które 
wykorzystały inteligentne rozwiązania projektowe w celu 
poprawy dostępu, zapraszamy do kontaktu z CAFE.

• Przegląd deklaracji programowej i karty odpowiedzialności 
społecznej klubu wraz z uaktualnionym oświadczeniem 
dotyczącym dostępu, które powinno być włączone do 
deklaracji programowej lub karty odpowiedzialności 
społecznej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć 
w części D.
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Przedstawiciele ds. niepełnosprawności 
Kluby piłkarskie powinny rozważyć wyznaczenie 
przedstawiciela ds. niepełnosprawności lub ds. dostępu, 
odpowiedzialnego za zapewnienie włączających 
udogodnień i usług wszystkim pracownikom, 
wolontariuszom i gościom, zarówno w dni meczowe, jak  
i pozameczowe. 

Przedstawiciel ds. niepełnosprawności, odpowiedzialny 
za wdrażanie polityk i procedur dotyczących 
niepełnosprawności na stadionie i na terenie klubu, 
powinien dokładnie znać i rozumieć lokalne akty prawne 
dotyczące niepełnosprawności oraz dobre praktyki, aby 
skutecznie tworzyć dostępne dla wszystkich otoczenie.

Przedstawiciel ds. niepełnosprawności powinien dołożyć 
wszelkich starań, aby klub aktywnie wywiązywał się ze 
swoich zobowiązań wobec osób niepełnosprawnych 
i stosował przyjętą strategię dotyczącą dostępu lub 
biznesplan w celu stałego poprawiania dostępności 
obiektów i usług. Powinien organizować szkolenia w 
zakresie wiedzy o równym dostępie i niepełnosprawności 
dla wszystkich pracowników i wolontariuszy (szczegółowe 
informacje na ten temat przedstawiono w części m),  
a także oferować porady niepełnosprawnym pracownikom 
i wolontariuszom.

Przedstawiciel ds. niepełnosprawności powinien zawsze 
być dostępny w dni meczowe i podczas wszystkich 
innych wydarzeń organizowanych na stadionie i powinien 
podlegać bezpośrednio kierownictwu stadionu lub 
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dyrektorowi klubu odpowiedzialnemu za kwestie związane 
z niepełnosprawnością i zapewnieniem włączającego 
dostępu. 

Dzięki nowemu wymogowi licencyjnemu UEFA (Art. 35 
Licencji Klubowych UEFA i regulaminu Finansowego 
Fair Play z 2010 r.)*, począwszy od 2012/13 r. wszystkie 
kluby biorące udział w rozgrywkach organizowanych 
przez UEFA będą również musiały zatrudnić specjalnego 
przedstawiciela ds. kontaktów z kibicami.

Choć minimalne wymogi dla przedstawicieli ds. kontaktów 
z kibicami są dopiero opracowywane, przewiduje się, że 
osoby te będą ściśle współpracować z przedstawicielami 
ds. niepełnosprawności. Istnieje możliwość, że w niektórych 
klubach obie funkcje będzie pełniła ta sama osoba; w 
takich przypadkach niezbędne jest, aby przedstawiciel 
ds. kontaktów z kibicami posiadał rozległą wiedzę na 
temat aktów prawnych dotyczących niepełnosprawności 
i regulacji dotyczących dostępnego budownictwa,  
a także aby rozumiał ideę włączającego projektowania 
infrastruktury i usług.
*Zgodnie z Art. 35 Licencji Klubowych UEFA i regulaminu Finansowego Fair 
Play z 2010 r., od 2012/13 r. kluby biorące udział w rozgrywkach organizowanych 
przez UEFA mają obowiązek wyznaczenia przedstawiciela ds. kontaktów z 
kibicami (supporter liaison officer, SLO) odpowiedzialnego za prowadzenie 
rzeczywistego i konstruktywnego dialogu między klubem a jego kibicami. Idea 
powołania SLO zyskała pełne poparcie krajowych związków reprezentowanych 
w Komisji Licencji Klubowych UEFA i została opracowana we współpracy  
z Supporters Direct. 
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G:1
Kontakt z klubem  
niektóre kluby stworzyły specjalne infolinie dla 
niepełnosprawnych kibiców i gości, którzy mogą 
potrzebować pomocy lub określonych informacji 
dotyczących dostępu. mimo to wszyscy pracownicy 
zajmujący się obsługą klienta powinni znać włączającą 
infrastrukturę i usługi dostępne na stadionie i na terenie 
klubu, w tym dostępny (dla niepełnosprawnych) parking  
i miejsca wysiadania z pojazdu (zob. również części g:3  
i g:4).

Pracownicy kasy biletowej, obsługi klienta i centrali 
telefonicznej / infolinii powinni również zaznajomić się 
z urządzeniami wspomagającymi słuch i dostępnymi 
usługami, przeznaczonymi dla osób słabosłyszących  
i niesłyszących. mogą one obejmować lokalny przekaz 
telefoniczny, umożliwiający osobie niesłyszącej komunikację 
przy użyciu telefonu z pomocą operatora, który tłumaczy 
mowę na tekst i tekst na mowę.  

Systemy nagłośnieniowe z pętlą indukcyjną lub systemy 
pętli słuchowej współpracujące z odpowiednimi aparatami 
słuchowymi powinny być dostępne we wszystkich 
punktach związanych z obsługą klienta, w tym kasach 
biletowych, centrach obsługi, recepcjach, sklepach  
i kawiarniach. Dobrej jakości oświetlenie i nierefleksyjne 
szkło również sprawiają, że sprzedawca lub przedstawiciel 
ds. obsługi klienta są bardziej widoczni, co ułatwia 
osobom słabosłyszącym i niesłyszącym czytanie z ruchu 
ust. recepcje, kasy biletowe i centra obsługi klienta (lub 
przynajmniej jedna taka kasa / jedno centrum) powinny być 

DrOgA nA STADIOn

dostępne i znajdować się na wysokości dogodnej dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. W kasie biletowej 
z kilkoma stanowiskami wystarczające jest wyposażenie 
w taki sprzęt jednego stanowiska, pod warunkiem, że jest 
ono wyraźnie oznaczone międzynarodowymi symbolami 
lub znakami obsługi osób z problemami ze słuchem. Istotne 
jest zapewnienie przez klub łatwego dostępu do takich 
wyznaczonych stanowisk, aby osoby niepełnosprawne nie 
musiały długo czekać w kolejce. 

niepełnosprawni kibice i klienci powinni mieć możliwość 
zakupu biletów na mecze i inne wydarzenia sportowe w taki 
sam sposób jak osoby pełnosprawne – online, korzystając 
z kasy biletowej lub przez telefon. Bez względu na przyjęty 
system ważna jest pełna dostępność takich usług. 

Ponadto kierownictwo kasy biletowej powinno podjąć 
odpowiednie kroki zapobiegające dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych, które zakupiły bilety. Oznacza to, że 
dla wszystkich kategorii biletów powinny być dostępne 
odpowiednie miejsca siedzące dla niepełnosprawnych, a 
osoby niepełnosprawne i pełnosprawne powinny mieć równy 
dostęp do takich samych programów lojalnościowych i grup 
członkowskich, biletów sezonowych i meczowych, losowań 
biletów itp. 

Personel powinien znać organizację przestrzenną całego 
stadionu, w tym obszarów dla widzów, infrastruktury  
i usług dla osób poruszających się na wózkach i osób 
niepełnosprawnych wymagających udogodnień i łatwo 
dostępnych miejsc siedzących. 

Powinno się również przyznawać dodatkowe bilety 
niepełnosprawnym widzom potrzebującym obecności 
osoby towarzyszącej lub asystenta, który umożliwi im 
dotarcie na mecz lub inne wydarzenie, bądź też odpowiada 
za podstawową opiekę nad osobą niepełnosprawną. 
Istotne jest, aby pracownicy kasy biletowej byli świadomi, 
że niepełnosprawny widz z ukrytą niepełnosprawnością 
może również wymagać dodatkowego biletu dla osoby 
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towarzyszącej lub asystenta. na przykład widzowie  
z trudnościami w uczeniu się mogą nie mieć problemów  
z przemieszczaniem się, ale być może potrzebują opieki w 
celu zapewnienia ogólnego bezpieczeństwa i poruszania 
się po stadionie. Wsparcia osoby towarzyszącej lub 
asystenta mogą również potrzebować osoby cierpiące na 
epilepsję, u których mogą wystąpić nagłe ataki choroby. 

niepełnosprawny widz z kilkoma specjalnymi 
potrzebami może wymagać obecności więcej niż 
jednej osoby towarzyszącej lub asystenta zajmujących 
się opieką medyczną lub osobistą, np. w przypadku 
osób korzystających z przenośnych respiratorów lub 
poddawanych terapii tlenowej. nie należy zakładać, że 
takie osoby nie powinny uczestniczyć w meczu lub innym 
wydarzeniu „ze względu na zły stan zdrowia” lub ze 
względu na ryzyko dla ich zdrowia czy bezpieczeństwa. 
Kluby powinny być wyrozumiałe i uzyskać poradę na temat 
najlepszego sposobu mierzenia się z takimi wyzwaniami. 
Większość klubów świetnie sobie z tym radzi.

niepełnosprawny widz, który wymaga obecności osoby 
towarzyszącej lub asystenta, nie powinien płacić wyższej 
ceny za bilet (zawierającej opłatę za bilet dla osoby 
towarzyszącej / asystenta) niż osoba pełnosprawna. Od 
klubów piłkarskich czy stadionów nie powinno się także 
oczekiwać rutynowego oferowania darmowych biletów 
wszystkim niepełnosprawnym widzom. Wiele osób 
niepełnosprawnych woli zapłacić za bilet na mecz na 
takich samych zasadach, co pełnosprawni widzowie, pod 

warunkiem korzystania z takiej samej infrastruktury i usług, 
a także możliwości dokonania wyboru między wszystkimi 
kategoriami biletów i sektorów trybun, w tym stref dla gości. 
niektóre kluby piłkarskie i stadiony oferują jednak szereg 
udogodnień, które mogą obejmować darmowe lub tańsze 
bilety dla miejscowych osób niepełnosprawnych. Tego 
typu decyzje kluby podejmują po konsultacjach z własnymi 
kibicami lub gośćmi. 

nie należy rutynowo żądać dowodu niepełnosprawności, 
a pracownicy powinni podchodzić do tej kwestii w sposób 
zdroworozsądkowy. jeśli jednak jest taka potrzeba lub 
istnieją uzasadnione wątpliwości, klub lub stadion powinien 
mieć możliwość zażądania dowodu niepełnosprawności. 
Zaleca się prowadzenie konsultacji z lokalnymi grupami 
niepełnosprawnych kibiców i organizacjami zajmującymi 
się problematyką niepełnosprawności w celu zapewnienia 
odpowiedniego, pełnego wrażliwości podejścia do 
niepełnosprawności. Kluby piłkarskie i stadiony powinny 
również znać lokalne akty prawne i wytyczne, a także 
pamiętać, że nie wszystkie kraje prowadzą rejestr osób 
niepełnosprawnych. niektórzy sądzą, że takie rejestry są 
niedopuszczalne, ponieważ opierają się na medycznym, 
a nie społecznym modelu niepełnosprawności (zob. 
omówienie modeli niepełnosprawności w części A). 
Oznacza to, że mogą istnieć różne rodzaje dowodów 
potwierdzających niepełnosprawność.
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G G:2 :3
Dojazd do stadionu miejsca do wsiadania i 

wysiadaniamecze i inne wydarzenia organizowane na stadionach 
piłkarskich przyciągają wiele tysięcy widzów jednocześnie. 
Z tego względu dotarcie do stadionu i powrót do domu osób 
niepełnosprawnych mogą niekiedy wiązać się z wieloma 
wyzwaniami. Podstawowe kwestie stanowią dostępny 
transport i dostęp do stadionu. Kierownictwo klubów  
i stadionów powinno przygotować plan dojazdu do stadionu 
dla niepełnosprawnych kibiców i klientów. 

Lokalna infrastruktura ma kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia dostępnego transportu publicznego, który 
poradzi sobie z dużymi grupami widzów, w tym z osobami 
niepełnosprawnymi, podróżującymi w stronę stadionu w dni 
meczowe. Europejska sieć kolejowa staje się coraz bardziej 
dostępna dla osób niepełnosprawnych; to samo odnosi się do 
systemów transportu publicznego w wielu dużych miastach. 
Wyznaczenie dostępnych tras wiodących ze stacji lub 
przystanków na stadion i z powrotem powinno stanowić część 
każdej strategii dostępu lub biznesplanu.  

W przypadku, gdy transport publiczny jest niedostępny lub 
niepewny, preferowanym przez wiele osób poruszających się 
na wózkach i inne osoby niepełnosprawne środkiem transportu 
są samochody. Inne osoby dostaną się na stadion, korzystając 
z  dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
minibusów, autokarów i taksówek. Kluby piłkarskie i 
stadiony powinny zagwarantować niepełnosprawnym 
kibicom, klientom, pracownikom i wolontariuszom dostępne 
miejsca parkingowe i/lub dostępne miejsca do wsiadania  
i wysiadania z pojazdu przy wejściach na stadion. 

należy wziąć pod uwagę możliwość, że osoby niepełnosprawne 
będą przyjeżdżać na stadion taksówką lub będą podwożone 
samochodami, autokarami lub minibusami. W przypadku 
stadionów położonych w centrach miast czasami zdarza się, 
że przestrzeń parkingowa jest poważnie ograniczona i wtedy 
pojazdy te nie mogą zatrzymać się na dłuższy postój. Dlatego 
należy zapewnić odpowiednie miejsca do krótkiego postoju, 
aby umożliwić szybkie wsiadanie i wysiadanie z pojazdu 
blisko wejścia na stadion.

Kierownictwo klubów i stadionów może rozważyć wydawanie 
specjalnych wejściówek lub pozwoleń dołączonych do 
biletów dla osób niepełnosprawnych, aby zagwarantować 
dostęp do wyznaczonych miejsc do wysiadania w dni 
meczowe. Wejściówki te, które powinny być również 
oferowane niepełnosprawnym członkom personelu, 
ułatwiają pracownikom ochrony i funkcjonariuszom policji 
drogowej, pełniącym służbę w okolicy stadionu, identyfikację 
niepełnosprawnych widzów lub członków personelu. 

Dostępne miejsca do wsiadania i wysiadania z pojazdów 
powinny znajdować się nie dalej niż w odległości 50m od 
wejść, z których korzystają osoby niepełnosprawne. jeśli to 
możliwe, miejsca do wsiadania i wysiadania powinny również 
posiadać zadaszenie. Osoby niepełnosprawne powinny 
mieć wystarczającą przestrzeń na bezpieczne opuszczenie 
samochodu, minibusa lub autokaru, bez tworzenia zatorów 
w ruchu drogowym i blokowania innych widzów. Dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich oznacza to 
przede wszystkim wolną przestrzeń między pojazdem a 
chodnikiem (zob. rys. 1). Przejście z pojazdu na wózek 
inwalidzki umieszczony na chodniku może dla wielu osób 
niepełnosprawnych być bardzo trudne i ryzykowne. 

miejsca do wsiadania i wysiadania powinny być dostępne dla 
vanów i minibusów z windą umieszczoną z tyłu, a także dla 
modeli z windą lub podnośnikiem znajdującym się z boku, 
które są pomocne dla osób pozostających na wózkach w 
czasie przemieszczania się między pojazdem a chodnikiem. 

Podczas przygotowywania planów dla widzów 
niepełnosprawnych należy wziąć pod uwagę, że kibice 
przyjeżdżają na stadion o różnych porach, ale wyjeżdżają 
jednocześnie. Specyficzne czynniki i ograniczenia mogą 
wymagać konkretnych działań organizacyjnych w dni 
meczowe, a także omówienia i uzgodnienia takich działań  
z lokalnymi władzami dla innych wydarzeń.

DrOgA nA STADIOn

rys. 1 – miejsce do wysiadania dostępne dla niepełnosprawnych
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G:4
Parking

jak wspomniano wcześniej, samochody stanowią 
najbardziej popularny i pewny środek transportu dla wielu 
osób niepełnosprawnych. Kluby piłkarskie i stadiony 
oferujące parkingi w dni meczowe i w czasie innych 
wydarzeń powinny zapewnić również dostępny parking 
dla widzów niepełnosprawnych, zarówno lokalnych, jak  
i przybywających z innych miast. Kierownictwo stadionów 
powinno dołożyć wszelkich starań, aby wyznaczone 
dostępne zatoczki parkingowe były nadzorowane  
i kontrolowane przez stewardów lub innych pracowników.

Ze względu na rozmiar i organizację przestrzenną 
stadionów piłkarskich zaleca się, aby wyznaczone zatoczki 
parkingowe były położone jak najbliżej wejść dla widzów 
niepełnosprawnych.  

 

DrOgA nA STADIOn

rys. 2 – Dostępny parking przy nowym stadionie 
miejskim w Cardiff (Cardiff City Stadium) w Walii

rys. 3 – Usługa transportu wahadłowego w dzień 
meczowy w klubie piłkarskim Derby (Derby County FC)
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Dostępne miejsca parkingowe powinny być 
wystarczająco szerokie, aby pomieścić osoby na wózkach 
przemieszczające się z pojazdu na wózek, a także powinny 
być wyraźnie oznaczone, jak pokazano na rys. 2 i 4.

Uznaje się za uzasadnione przeznaczenie dla osób 
niepełnosprawnych przynajmniej 6% powierzchni całego 
parkingu stadionu. jeśli to możliwe, odsetek ten powinien 
być wyższy. W osiągnięciu sprawiedliwego i racjonalnego 
podejścia do wyznaczania miejsc parkingowych pomocne 
będą konsultacje z lokalnymi grupami niepełnosprawnych 
kibiców i organizacjami zajmującymi się problematyką 
niepełnosprawności.

Podczas planowania nowego stadionu lub zmian  
i udoskonaleń już istniejących obiektów, należy zwrócić 
szczególną uwagę na:

• jednopoziomowe drogi dostępu dla pieszych i osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich;

• dostępne miejsca do wsiadania i wysiadania z 
pojazdów;

• dostępny parking;

• dobrą komunikację dla wszystkich widzów na terenie 
stadionu.

jeśli przestrzeń parkingowa przy obiekcie jest ograniczona 
lub niedostępna, powinno się rozważyć stworzenie 
usługi transportu wahadłowego pomagającego osobom 
niepełnosprawnym w dotarciu na mecze i inne wydarzenia 
(wraz z wyznaczeniem miejsc do wsiadania i wysiadania z 
pojazdów przy odpowiednich wejściach na stadion).  

W zależności od lokalnych warunków należy szukać 
kreatywnych rozwiązań, np. wykorzystywać wózki golfowe 
do przewożenia osób z ograniczeniami ruchowymi 

rys. 4 – Dostępne miejsca parkingowe 

z odległych parkingów lub przystanków komunikacji 
miejskiej na teren stadionu. W wyznaczeniu dostępnych 
zatoczek parkingowych dla niepełnosprawnych przy 
drogach w pobliżu stadionu, do użytku w dni meczowe lub 

podczas innych wydarzeń, mogą również pomóc lokalni 
funkcjonariusze drogowi.

DrOgA nA STADIOn
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G:5
Drogi dostępu
jeśli jest to możliwe, osoby poruszające się na wózkach i 
osoby z ograniczeniami ruchowymi powinny mieć dostęp 
do dróg i przejść bez różnic wysokości lub o najmniejszym 
możliwym nachyleniu. Droga lub część drogi o nachyleniu 
większym niż 1:20 (lub 5%) powinna być zgodna z 
rekomendacjami dotyczącymi pochyłych podjazdów (zob. 
część H:4). 

Zaleca się, aby drogi dostępu wykorzystywane przez widzów 
do pieszego przemieszczania się w obu kierunkach w dni 
meczowe miały szerokość przynajmniej 1,8 m i wolną 
przestrzeń o wysokości przynajmniej 2,1 m. Szerokość 1,5 m 
może być dopuszczalna, jeśli droga jest mniej uczęszczana, 
a osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przygotowanych 
dla nich przejść. Przejścia powinny mieć długość przynajmniej 
2 m i szerokość 1,8 m (bardziej szczegółowe informacje 
można znaleźć na rys. 5, a także w lokalnych przepisach 
budowlanych i wytycznych dotyczących dostępu).

Osobom słabowidzącym i niewidomym powinno się zapewnić 
zatwierdzoną „dotykową” nawierzchnię przy obniżonych 
krawężnikach w miejscach, gdzie droga dostępu przecina 
się z ulicą, oraz przy dostępnych miejscach wsiadania  
i wysiadania z pojazdu. Dotykowa nawierzchnia ma 
specjalnie wyprofilowaną powierzchnię, która jest wskazówką  
i ostrzeżeniem dla słabowidzących i niewidomych osób.  

Ponadto drogi dostępu i przejścia powinny być wolne od 
przeszkód, o które można się potknąć, np. wystających 
elementów. Przedmioty, których nie da się wykryć za pomocą 
laski, mogą być niebezpieczne dla osób słabowidzących 
i niewidomych, a także dla wszystkich innych osób, 
których uwaga jest chwilowo rozproszona. Oświetlenie, 
oznakowanie, kubły na śmieci, słupki i inne stałe elementy 
umieszczone na drogach dostępu powinny być oznaczone 
wysoce kontrastowymi kolorami i możliwe do wykrycia 
za pomocą laski ze względu na to, że niektóre osoby 
słabowidzące i niewidome korzystają z tego typu pomocy do 
znalezienia drogi i wykrywania ewentualnych przeszkód.  

miejsca do odpoczynku mają szczególnie duże znaczenie 
dla osób z ograniczeniami ruchowymi, korzystających  

z pomocy np. lasek i kul i mających ograniczoną mobilność, 
a także dla osób z problemami sercowymi lub z trudnościami  
z oddychaniem. jeśli to możliwe, takie miejsca do 
odpoczynku ze stałym oparciem dla pleców powinny być 
rozmieszczone w regularnych odstępach wzdłuż dróg 
dostępu na stadion. mogą to być choćby zwykłe krzesełka 
stadionowe zamontowane na zewnętrznej ścianie obiektu. 
Takie udogodnienia pomogą wielu osobom, dla których 
dotarcie do stadionu mogłoby w przeciwnym wypadku 
okazać się zbyt trudne. należy jednak pamiętać, że miejsca 
do odpoczynku nie powinny blokować normalnego przepływu 
osób i nie powinny powodować ryzyka potknięcia się.

rys. 5 – Szerokość drogi dostępu dla osób poruszających się na wózkach

DrOgA nA STADIOn
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być jasne i zrozumiałe. Infrastruktura taka jak parkingi, 
punkty informacyjne, wyznaczone wejścia (w tym ogólne 
trybuny, miejsca dla gości i obszary dla VIP-ów), dostępne 
wejścia, kołowroty, kasy biletowe, sklepy klubowe, kioski z 
napojami, restauracje, kawiarnie, muzea, punkty pierwszej 
pomocy, przejścia, windy, toalety i wyjścia ewakuacyjne 
powinny również być jasno oznakowane.

W dni meczowe znaki powinny być w każdym momencie 
łatwo widoczne dla osób różnego wzrostu, w tym dla osób 
poruszających się na wózkach. Oznakowanie, które wydaje 
się widoczne na pustym stadionie, może być niewidoczne 
w zatłoczonym holu lub przejściu.

Znaki powinny mieć odpowiedni rozmiar, wyraźnie 
kontrastować z tłem (na przykład jasne litery na ciemnym 
tle) i nie powinno się od nich odbijać światło. Powinny 
być logicznie rozmieszczone (tam, gdzie widzowie się ich 
spodziewają) i, jeśli to możliwe, doświetlone. 

Oznakowanie powinno być łatwe do odczytania i zawierać 
kluczowe informacje, np. o odległości. Powinno się unikać 
zdań złożonych i list. Krótkie, proste wyrazy wyraźnie 
oddzielone od siebie są łatwe do odczytania, a krótkie, proste 
zdania – łatwe do zrozumienia i zapamiętania. Komunikaty 
składające się z pojedynczych zdań lub wyrazów powinny 
zaczynać się wielką literą, a pozostałe litery powinny być 
małe. nie powinno się wykorzystywać liter drukowanych 
i kursywy, które są trudniejsze do odczytania. To samo 
dotyczy skrótów, słów umieszczonych blisko siebie i bardzo 
długich słów. Czcionka powinna być bezszeryfowa i, jeśli to 
możliwe, uzupełniona ogólnie rozpoznawanymi symbolami 
lub piktogramami. najczęściej stosowane rodzaje czcionki 
to Helvetica, Arial, Futura i Avant garde. 

jeśli to możliwe, znakom informacyjnym, zarówno stałym, 
jak i wykorzystywanym tylko w czasie meczów lub 
wydarzeń, powinny towarzyszyć znaki z dotykowym tekstem 
i informacją napisaną w alfabecie Braille’a, dostępne dla 
osób poruszających się na wózkach i osób z niedoborem 
wzrostu. 

Projektanci i kierownicy stadionów powinni również wziąć 
pod uwagę zastosowanie powierzchni ułatwiających 
orientację w przestrzeni – dotykowych, kolorowych lub 
wykorzystujących różne tony koloru – jako niedrogich i 
łatwych w utrzymaniu sposobów na ułatwienie widzom 
poruszania się po stadionie i w jego okolicach. Wiele klubów 
piłkarskich wykorzystuje własne kolory klubowe do dekoracji 
stadionu, co może mieć zastosowanie przy oznaczeniu i 
poprawianiu widoczności filarów, drzwi, szyb i włączników 
światła.

G:6
Oznakowania i orientacja 
przestrzenna
Dobre i częste oznakowanie 
służy wszystkim osobom, 
zwłaszcza w dni meczowe. 
Dobre oznakowanie jest 
szczególnie ważne dla 
osób niepełnosprawnych. 
należy przyjąć dobrze 
skoordynowane i spójne 
podejście do oznakowania 
w całym obiekcie, przede 
wszystkim w celu oznaczenia 
przestrzeni publicznych. 

Dobre oznakowanie ma 
szczególne znaczenie dla osób 
słabowidzących i niewidomych, 
osób z trudnościami w uczeniu się oraz osób słabosłyszących 
i niesłyszących, ponieważ niektóre z tych osób mogą mieć 
problemy z pytaniem o drogę i orientacją w przestrzeni. 
Dobre oznakowanie może również oszczędzić osobom  
z ograniczoną mobilnością pokonywania niepotrzebnych 
odległości. 

Oznaczenia wskazujące drogę powinny powtarzać 
się w regularnych odstępach na całej długości drogi 
dostępu, aby widzowie mieli pewność, że przemieszczają 
się w dobrym kierunku. Znaki wskazujące miejsca o 
ograniczonym dostępie i zamknięte dla widzów powinny 

rys. 7 – Przykład zrozumiałego i międzynarodowego 
oznakowania

DrOgA nA STADIOn

rys. 6 – Oznakowanie 
dostępnego (przyjaznego dla osób 
niepełnosprawnych) wejścia



47

rys. 8 – Dotykowa powierzchnia informująca o 
zmianie poziomu

Wiele stadionów posiada wewnętrzny hol, w którym 
znajdują się udogodnienia, takie jak kioski z napojami 
oraz toalety. Istotne jest, aby wewnętrzne słupy i filary nie 
zakłócały swobodnego ruchu w takich miejscach. Wokół 
filarów można owinąć kolorowe taśmy w kontrastowych 
kolorach, dzięki którym te elementy architektoniczne 
nie będą zlewać się z otoczeniem. Ponadto kluczowe 
elementy drzwi powinny być w kontrastowych kolorach, 
aby łatwo było je odróżnić od samych drzwi. na schodach 
i stopniach powinno się wykorzystać kontrasty kolorów 
i tonów w celu zwrócenia uwagi na krawędzie. Często 
stosuje się kolor żółty lub biały, ale nie oznacza to, że są to 
jedyne kolory służące do oznakowania krawędzi schodów. 
Kolory klubowe mogą również być dobrym rozwiązaniem 
pod warunkiem istnienia kontrastu między kolorami 

rys. 9 – Kontrastowe kolory na stopniach

stopni, krawędzi i otoczenia. Elementy ostrzegające przed 
niebezpieczeństwami powinny znajdować się u góry i u 
dołu wszystkich klatek schodowych.

Pokrycia podłóg powinny mieć matowe wykończenia, np. 
z matowego winylu, który nie odbija światła padającego 
od okien lub jasnych elementów. Wykończenie podłogi 
powinno również kontrastować ze ścianami, aby krawędzie 
podłogi były dobrze widoczne. można to osiągnąć poprzez 
malowanie listew przypodłogowych na kontrastujący kolor. 

Dotykowe, kolorowe i wykorzystujące różne tony koloru 
informacje służące orientacji w przestrzeni są szczególnie 
pomocne dla osób słabowidzących i niewidomych, a także 
gości nieposługujących się miejscowym językiem. mogą 
one stanowić kreatywny i atrakcyjny sposób przekazywania 
ważnych informacji wszystkim zainteresowanym.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy 
zapoznać się z miejscowymi regulacjami dotyczącymi 
budownictwa oraz publikacjami zawierającymi wytyczne 
i dobre praktyki, które są wymienione na końcu tego 
dokumentu. W razie potrzeby, CAFE może dostarczyć 
więcej przykładów dobrych praktyk w tym zakresie.

DrOgA nA STADIOn
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G:7
Personel i stewardzi
Stewardzi i pracownicy obecni w dniach meczowych 
i innych wydarzeniach powinni przejść szkolenia w 
zakresie postępowania z osobami niepełnosprawnymi 
i znajomości problematyki równego dostępu, tak aby 
zapewnić włączające przyjęcie wszystkich gości. 
Pomocne jest również zapewnienie ciągłości poprzez 
przydzielanie tych samych pracowników do obszarów 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (np. 
sektorów z miejscami dla osób poruszających się 
na wózkach lub z innymi udogodnieniami). Istotne 
jest jednak, aby wszyscy pracownicy i wolontariusze 
wzięli udział w szkoleniach dotyczących postępowania  
z osobami niepełnosprawnymi i znajomości problematyki 
równego dostępu, ponieważ osoby niepełnosprawne mogą 
potrzebować ich pomocy na całym stadionie, zarówno w 
dni meczowe, jak i pozameczowe. 

Wszyscy pracownicy powinni być uwrażliwieni na specjalne 
potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu. 
Wymagania te mogą mieć charakter fizyczny, czuciowy, 
intelektualny lub psychologiczny i mogą nie być oczywiste. 
Przykładem może być widz z trudnościami w mówieniu lub 
o niestabilnym kroku, który może być niesłusznie odbierany 
jako osoba będąca pod wpływem substancji odurzających. 
Osoba z trudnościami w uczeniu się, np. autystyczna, 
może mieć przyzwyczajenia lub preferencje istotne dla 
jej dobrego samopoczucia. Personel powinien być czujny 
i uwrażliwiony na potrzeby takich osób. niektóre rodzaje 
niepełnosprawności mogą być ukryte lub nieoczywiste, 
dlatego istotne jest unikanie pochopnych sądów. nie 

wszystkie osoby niepełnosprawne korzystają z wózków 
inwalidzkich (więcej informacji na ten temat można znaleźć 
w częściach A i m). 

Coraz większa liczba klubów piłkarskich i stadionów 
przyjmuje aktywną postawę dotyczącą świadczenia 
włączających usług. W dni meczowe i podczas innych 
wydarzeń niektóre kluby zapewniają na przykład obecność 

DrOgA nA STADIOn

kilku pracowników lub wolontariuszy przeszkolonych 
w zakresie języka migowego, co umożliwia im 
komunikację z osobami słabosłyszącymi i niesłyszącymi. 
Lokalne organizacje zajmujące się problematyką 
niepełnosprawności mogą zapewnić porady dotyczące 
takich usług i pomóc w przeszkoleniu dodatkowych 
pracowników lub rekrutacji przeszkolonych wolontariuszy.
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G:8
Psy asystujące 
niektóre osoby niepełnosprawne chcą uczestniczyć w 
meczu lub innym wydarzeniu z psem. Specjalnie wyszkolone 
psy są najczęściej kojarzone z osobami słabowidzącymi i 
niewidomymi, ale w rzeczywistości zwierzęta te są coraz 
częściej wykorzystywane przez innych niepełnosprawnych. 
Istnieją np. psy dla osób niesłyszących i psy dla chorych na 
epilepsję, które potrafią ostrzegać o zbliżającym się ataku. 
Psy asystujące są również coraz częściej wykorzystywane 
do pomocy osobom z ograniczeniami ruchowymi, w tym 
osobom poruszającym się na wózkach. 

Osoba niepełnosprawna z psem asystującym może 
również potrzebować obecności osoby towarzyszącej lub 
asystenta, który umożliwi jej dotarcie na mecz lub inne 
wydarzenie lub jest potrzebny do wykonywania czynności 
związanych z podstawową opieką. nie można od psa 
oczekiwać, że przyniesie napoje, ale może on pomóc 
osobie niepełnosprawnej w poruszaniu się po stadionie 
lub wykrywaniu objawów nadchodzącego ataku choroby. 

Psy asystujące to nie zwykli pupile. To zwierzęta wykonujące 
pracę, od których zależy niezależność i mobilność ich 
właścicieli. Zanim zostaną one psami asystującymi, 
przechodzą intensywne specjalistyczne szkolenie pod 
okiem profesjonalnych trenerów. Z kolei ich właściciele 
otrzymują porady i szkolenia umożliwiające zachowanie 
wysokich standardów pracy psa i jego posłuszeństwo. 

Psy asystujące są specjalnie wyszkolone w celu wspierania 
swoich niepełnosprawnych właścicieli w codziennym życiu 

i są przyzwyczajone do uczestnictwa w wydarzeniach na 
żywo i do zatłoczonych obiektów, jakimi są stadiony w 
dni meczowe. nie przeszkadzają one w funkcjonowaniu 
stadionu i są specjalnie szkolone, aby nie przeszkadzać 
innym, nie wspinają się na krzesła itp. Pracownicy i 
inni widzowie nie powinni rozpraszać pracującego psa 
asystującego i zanim nawiążą z psem kontakt, powinni 
spytać jego właściciela o zgodę.

Kluby i stadiony powinny przyjmować psy asystujące i 
zapewnić miejsca, w których mogą one napić się wody oraz 
załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Istotne jest również 
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w miejscach 
przeznaczonych dla niepełnosprawnych właścicieli psów 
asystujących, w tym dobrego oznakowania i miejsc 
siedzących. jeśli infrastruktura tego typu mieści się poza 
stadionem, niezbędna może okazać się pomoc personelu, 
która obejmuje zaprowadzenie właściciela psa w dane 
miejsce lub wskazanie mu właściwej drogi. 

Specjalne miejsca dla psów powinny być bezpieczne, 
mieć formę zamkniętej przestrzeni o wymiarach 3 m x 4 m 
i być wyposażone w ogrodzenie lub mur o wysokości 
przynajmniej 1,2 m. W ramach tej przestrzeni powinno 
się zapewnić mieszankę miękkich (np. trawiastych lub 
podobnych) i twardych powierzchni oraz niewielkie 
nachylenie sprzyjające odpływowi wody. Wejście powinno 
być dostępne dla osób poruszających się na wózkach, a 
powierzchnia tych miejsc powinna wynosić przynajmniej 
1,5 m kw., co umożliwi osobie poruszającej się na wózku 

obrócenie się. Powinno się zapewnić świeżą wodę i wąż 
ogrodowy, a także kosz na psie odchody. miejsce powinno 
być utrzymywane w czystości. 

Widz, któremu towarzyszy pies asystujący, powinien 
mieć wybór między różnymi sektorami (z dodatkową 
przestrzenią dla psa) i dostęp do infrastruktury 
dostosowanej do jego potrzeb. najlepszym miejscem dla 
psa asystującego jest miejsce obok właściciela, który umie 
postępować ze zwierzęciem i ma z nim więź umożliwiającą 
sprawowanie kontroli. Z przodu strefy lub rzędu miejsc 
siedzących jest zwykle najwięcej przestrzeni wygodnej 
dla psa asystującego. należy jednak zauważyć, że takie 
psy bardzo łatwo przyzwyczajają się do nowych warunków  
i potrafią wykorzystać nawet niewielką przestrzeń.

Właściciele psów asystujących, którzy chcieliby 
uczestniczyć w meczach piłki nożnej, powinni powiadomić 
o tym klub lub stadion z odpowiednim wyprzedzeniem, aby 
personel miał czas na przygotowanie najodpowiedniejszych 
miejsc siedzących. Właściciele psów asystujących powinni 
również uważnie dobrać godzinę przyjazdu i odjazdu, co 
pozwoli uniknąć tłumów i zatorów, jakie często występują 
w godzinach szczytu.

DrOgA nA STADIOn
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POrUSZAnIE SIĘ PO STADIOnIE 

H :1
Wejścia i wyjścia 
W budynkach publicznych najbardziej dostępnym 
wejściem jest wejście główne. mimo to na stadionach 
piłkarskich, gdzie kontrola wchodzących tłumów i względy 
bezpieczeństwa wymagają stosowania wielu kołowrotów 
i podobnych urządzeń, inne wejścia mogą okazać się 
bardziej odpowiednie dla osób niepełnosprawnych. 
najbardziej praktycznym rozwiązaniem projektowym lub 
adaptacyjnym dla istniejących stadionów jest stworzenie 
dostępnej dla niepełnosprawnych bramki, przy której stoi 
steward lub członek personelu. 

Wejścia na stadion wyposażone w kołowroty nie zawsze są 
odpowiednie dla osób poruszających się na wózkach, osób 
słabowidzących i niewidomych oraz osób korzystających 
z pomocy psa asystującego. Kołowroty z obrotowymi 

ramionami nie są zazwyczaj dostępne dla wózków 
inwalidzkich; jeśli to możliwe, możliwie blisko takich wejść 
powinno się zapewnić również bramkę lub przejście 
dostępne dla niepełnosprawnych (zob. rys. 10). Odnosi się 
to do wszystkich wejść na stadion, w tym wejścia dla VIP-ów  
i gości. 

Wejścia dla personelu powinny również być dostępne 
i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 
pracujących na stadionie.

W przypadku współistnienia niedostępnych i dostępnych 
wejść i wyjść, dostępne wejścia i wyjścia powinny być 
wyraźnie oznaczone przy użyciu międzynarodowych 
symboli. Oznakowania te powinny być widoczne z daleka.

rys. 10 – Dostępne wejście
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H :2
Wyznaczone wejścia
Wszystkie wyznaczone dostępne wejścia i hole w obrębie 
stadionu powinny umożliwiać niezależne i bezpieczne 
wejście osobom niepełnosprawnym. jeśli przewiduje się 
konieczność czekania na wejście do obiektu, wejścia 
powinny zapewniać wolne przejście bez progów lub różnic 
poziomów. Powinny być też zacienione, a także chronić 
przed czynnikami pogodowymi. 

Próg przy wejściu powinien być płaski lub w formie podjazdu, 
co pomoże ograniczyć ryzyko potknięcia się. W tym samym 
celu maty wejściowe powinny znajdować się we wgłębieniach 
lub być umieszczone płasko na ziemi lub podłodze, co 
jest szczególnie pomocne dla osób z ograniczeniami 
ruchowymi korzystających z pomocy, a także osób  
z zaburzeniami równowagi. Zaleca się unikanie naturalnych 
materiałów, np. mat z włókna kokosowego, ponieważ mogą 
one powodować dodatkowe tarcie i zwiększać ryzyko 
potknięcia się, zwłaszcza w przypadku osób poruszających 
się na wózkach i osób z ograniczeniami ruchowymi.

Zewnętrzne drzwi powinny mieć rzeczywistą szerokość 
przynajmniej 1 000 mm, dogodną dla osób poruszających 
się na wózkach. W przypadku podwójnych drzwi 
wejściowych przynajmniej jedno skrzydło powinno mieć 
światło o szerokości minimum 875 mm. 

Powinno się zostawić wystarczającą przestrzeń przy wejściach 
i w holach w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym 
i osobom im towarzyszącym przemieszczanie się obok 
siebie, tak aby pozostawić wystarczającą przestrzeń 

do przejścia dla osób idących w przeciwnym kierunku  
(zob. rys. 5). Osoby niepełnosprawne często nie są w stanie 
szybko się odsunąć, aby uniknąć kolizji, co oznacza, że 
powinny mieć możliwość dostrzeżenia osób zbliżających 
się do drzwi z drugiej strony i być widoczne dla tych osób. 
Drzwi powinny więc zawierać szyby lub przezroczyste 
panele umożliwiające widoczność. 

Całkowicie przeszklone drzwi i ekrany stanowią jednak 
zagrożenie dla osób słabowidzących, więc powinny być 
wyraźnie oznaczone przy użyciu kontrastowych pasów, 
znaków w jaskrawych kolorach lub logo klubu w dwóch 
miejscach na przeszklonych drzwiach lub ekranie – na 
wysokości 850–1 000 mm i 1 400–1 500 mm nad poziomem 
podłogi; powinny one być widoczne zarówno w świetle 
sztucznym, jak i naturalnym. Drzwi powinny również być 
dobrze widoczne i kontrastować z otaczającymi ścianami  
i elementami drzwi. 

niektóre osoby niepełnosprawne mają trudności z 
otwieraniem drzwi i posługiwaniem się klamkami. Powinna 
istnieć możliwość otwierania drzwi jedną ręką i operowania 
wszystkimi klamkami i zamkami przy użyciu zaciśniętej 
pięści. jeśli to możliwe, klamki i zamki powinny mieć 
kształt litery L lub D, lub opierać się na mechanizmie 
dźwigni. Okrągłe lub kuliste gałki stanowią trudność przede 
wszystkim dla osób o ograniczonej sprawności, słabym 
chwycie lub cierpiących na artretyzm. 

Klamki powinny być umieszczone na takiej wysokości, 
żeby mogły z nich korzystać osoby o różnym wzroście, w 
tym osoby poruszające się na wózkach. Wszystkie wejścia 
oznaczone jako dostępne dla osób niepełnosprawnych 

powinny być wyposażone w uchwyty do ciągnięcia. Do 
otwierania drzwi wejściowych powinny służyć poziome 
klamki o pełnej długości; należy unikać pionowych klamek, 
które często zawadzają o drążki sterowe i inne elementy 
sterujące przy wózkach inwalidzkich. należy unikać 
instalowania klamek o pełnej długości po tej stronie drzwi, 
która jest popychana. 

Drzwi powinny być łatwe w obsłudze dzięki 
samozamykaczom. Powinno się unikać instalowania 
ciężkich drzwi; według zaleceń, maksymalna siła wymagana 
do otwarcia ręcznie obsługiwanych drzwi powinna wynosić 
20–30 n. gdzie tylko jest to możliwe, należy instalować 
automatyczne samozamykacze wykorzystujące czujniki 
do otwierania i zamykania drzwi. W przypadku, gdy 
istniejący stadion jest wyposażony w drzwi obrotowe, 
powinny istnieć również automatyczne drzwi przesuwne 
lub automatyczne drzwi skrzydłowe o minimalnym zakresie 
obrotu wynoszącym 90° i minimalnym świetle o szerokości 
1 500 mm, aby mogły z nich wygodnie korzystać osoby 
poruszające się na wózkach inwalidzkich. Projektanci 
powinni unikać drzwi obrotowych, ręcznie obsługiwanych 
drzwi suwanych i drzwi harmonijkowych we wszystkich 
nowych stadionach, uwzględniając rozwiązania zgodne  
z ideą włączania i dostępu.
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Przejścia

Poruszanie się między  
kondygnacjami  

Przejścia powinny być zaprojektowane w taki sposób, 
aby sprzyjały swobodnemu, sprawnemu przemieszczaniu 
się widzów na stadion, w jego obrębie i ze stadionu. 
Prawidłowe projektowanie sprawi, że ruch widzów nie 
będzie utrudniony w zatłoczonym obiekcie w dni meczowe. 

Zapewnienie niepełnosprawnym widzom włączającego 
dostępu do wszystkich poziomów nowego, przebudowanego.
lub rozbudowanego stadionu lub trybun powinno być 
brane pod uwagę przy projektowania przejść. Planując 
poziome i pionowe przejścia na górnych poziomach trybun, 
projektanci i kierownicy stadionów powinni zwłaszcza brać 
pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych. Przejścia te 
powinny być uważnie rozplanowane i zarządzane w celu 
zapewnienia bezpiecznego wejścia i wyjścia zarówno dla 
widzów pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych.

Istotne jest, aby przejścia skracały odległość, jaką osoby 
niepełnosprawne muszą pokonać od wejścia na stadion 
do własnego miejsca, a także od miejsca siedzącego do 
miejsc schronienia, wind ewakuacyjnych i udogodnień, 
takich jak toalety czy stoiska z napojami. 

Tłumy przybywające na stadion w dni meczowe mogą 
ograniczać widoczność osób z niedoborem wzrostu, 
użytkowników wózków inwalidzkich i dzieci. mogą również 
powodować zamieszanie w przypadku, gdy osoba 
poruszająca się na wózku próbuje obrócić się lub zawrócić 
w ograniczonej zatłoczonej przestrzeni. Wymagana jest 
minimalna szerokość 1 800 mm, która umożliwia dwóm 

Bardzo ważne, aby wszyscy widzowie mieli zapewniony 
dostęp do infrastruktury i usług oferowanych przez 
stadion. jednak istotnym utrudnieniem dostępu są 
dla wielu osób różnice poziomów. Dotyczy to przede 
wszystkim osób z ograniczeniami ruchowymi, w tym 
osób z chorobami kardiologicznymi i trudnościami  
z oddychaniem, osób słabowidzących i niewidomych oraz 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

jest możliwe znalezienie kreatywnych, mało kosztownych 
rozwiązań również dla istniejących stadionów, tak aby ich oferta 
gwarantowała osobom niepełnosprawnym dostęp i włączanie, 
oraz taki sam wybór miejsc jak sprawnym kibicom. na różnych 
stadionach Europy zastosowano już szereg pomysłowych 
rozwiązań. Dodatkowe informacje można uzyskać,  
kontaktując się z CAFE. 

osobom poruszającym się na wózkach minięcie się, 
pod warunkiem, że widzą się nawzajem; przestrzeń ta 
umożliwia również użytkownikowi wózka wykonanie obrotu 
o 180°. Osoba słabowidząca lub niewidoma znajdująca 
drogę przy pomocy długiej laski potrzebuje do operowania 
nią przestrzeni o minimalnej szerokości 1 200 mm. Osoba 
poruszająca się o kulach również potrzebuje przestrzeni 
o szerokości przynajmniej 1 200 mm w przejściach i  
1 500 mm w celu sprawnego minięcia się z osobą 
poruszającą się na wózku. 

Korytarze i przejścia nie powinny być zastawione, a 
gaśnice, kaloryfery itp. nie powinny wystawać w wolnej 
przestrzeni korytarza. Dzięki temu nie będą stanowić 
zagrożenia dla osób poruszających się na wózkach, osób 
z ograniczeniami ruchowymi oraz osób słabowidzących i 
niewidomych. 

Wymogi dotyczące wewnętrznych drzwi są na ogół 
podobne do tych, które dotyczą drzwi wejściowych i holi. 
Oprócz dostępnych drzwi do toalety, żadne drzwi nie 
powinny otwierać się na korytarz lub przejście i powinny 
być oszklone według tej samej specyfikacji, co drzwi 
wejściowe.

W przejściach stadionu powinno się wykorzystywać 
antypoślizgowe wykończenie podłóg, przede wszystkim w 
miejscach, w których podłoga może być mokra. Powinno 
się unikać błyszczących i wypolerowanych materiałów, 
które mogą wydawać się śliskie, nawet jeśli takie nie są,  
i powodować odbicia światła wprowadzające w błąd osoby 
słabowidzące. 

Zgodnie z ogólną zasadą niepełnosprawni widzowie 
powinni mieć możliwość uczestnictwa w meczach w 
sposób gwarantujący bezpieczeństwo ich samych i innych 

POrUSZAnIE SIĘ PO STADIOnIE  

osób. środki bezpieczeństwa nie powinny jednak być 
interpretowane w sposób narzucający nieuzasadnione 
ograniczenia niepełnosprawnym widzom. Aby uzyskać 
dodatkowe informacje, należy zapoznać się z miejscowymi 
przepisami dotyczącymi budownictwa oraz publikacjami 
zawierającymi wytyczne i dobre praktyki, wymienionymi na 
końcu tego dokumentu.
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Standardowe windy
Zwykłe windy osobowe są najwłaściwszym sposobem 
przemieszczania się między kondygnacjami, umożliwiając 
niepełnosprawnym widzom szybkie i komfortowe dotarcie 
do potrzebnej infrastruktury. jeśli to możliwe, windy powinny 
być zlokalizowane w pobliżu innych środków komunikacji 
między kondygnacjami, np. schodów czy podjazdów.

Liczba przewidzianych wind i ich rozmiary powinny zależeć 
od liczby pełnosprawnych i niepełnosprawnych widzów, 
którzy będą z nich korzystać w dni meczowe, aby nie 
występowały niepotrzebne opóźnienia we wchodzeniu na 
stadion i jego obiekty oraz w ich opuszczaniu. 

Przestrzeń przed windą oraz jej wnętrze powinny być 
dobrze oświetlone i zaprojektowane w sposób pozwalający 
na uniknięcie refleksów świetlnych niedogodnych dla 
osób słabowidzących; drzwi powinny natomiast wizualnie 
odróżniać się od otoczenia. Wyraźne oznaczenia powinny 
wskazywać numer piętra w każdym holu windowym  
i na ścianie naprzeciwko drzwi do windy. Oznaczenia 
wskazujące położenie windy, która ma nadjechać, powinny 
być widoczne pod szerokim kątem, żeby informacja dotarła 
do osób czekających w różnych częściach holu windowego.

Przycisk do przywoływania windy na każdym piętrze 
powinien być umieszczony na wysokości 900–1 000 mm 
nad poziomem podłogi i przynajmniej 400 mm od ściany, 
tak aby znajdował się w zasięgu ręki osoby poruszającej 
się na wózku. Wejścia do windy i panele z przyciskami 
powinny być łatwo dostępne, co oznacza, że nie powinno 
się ustawiać w ich bliskości mebli i innych przeszkód. 

Osoby poruszające się na wózkach potrzebują 
wystarczającego czasu i miejsca na wjazd do windy, 
dlatego drzwi dźwigu powinny być otwarte przez co 

rys. 11 – Panel z przyciskami oznaczonymi 
symbolami dotykowymi i w alfabecie Braille’a

najmniej pięć sekund. Przed wejściem do windy powinna 
być wolna przestrzeń wynosząca przynajmniej 1 500 
mm, aby osoba poruszająca się na wózku mogła 
wygodnie wjechać do środka, wykonując niezbędne 
manewry. Zalecane wymiary wewnętrzne windy to  
1 100 mm szerokości x 1 400 mm długości; winda o tych 
wymiarach może pomieścić jedną osobę poruszającą się na 
wózku wraz z osobą towarzyszącą, chociaż nie zapewnia 
wystarczającej przestrzeni do łatwego skręcania. Winda o 
wymiarach wewnętrznych wynoszących 2 000 mm x 1 400 
mm umożliwia z kolei jednoczesną podróż jednej osoby na 
wózku i kilku innych osób i zapewnia przestrzeń niezbędną 
do wykonywania skrętów o 180° przez osobę poruszającą 
się na wózku lub osobę korzystającą z przyrządów 
ułatwiających chodzenie. Wejście do windy powinno mieć 
światło o szerokości przynajmniej 900–1 200 mm. 

W windach posiadających tylko jedno wejście lub 
mających minimalne wymiary wewnętrzne powinno 

się zainstalować lustro – na ścianie naprzeciwko drzwi 
– aby ułatwić cofanie osobom poruszającym się na 
wózkach. Pomoże to również w zorientowaniu się, czy 
za wózkiem znajduje się inna osoba i w odczytaniu 
numeru piętra. Lustro nie powinno znajdować się poniżej  
900 mm od poziomu podłogi, ponieważ mogłoby wprowadzać 
w błąd osoby słabowidzące i niewidome, których orientacja 
opiera się na położeniu podłogi i ścian wewnątrz windy. 
Więcej informacji na temat wyraźnego kontrastu między 
kolorami podłóg i ścian można znaleźć w części g:6.

Panel z przyciskami powinien być umieszczony na dogodnej 
wysokości, najlepiej 900–1 100 mm nad poziomem podłogi 
i przynajmniej 400 mm od ściany. W dużych windach 
i dźwigach z kilkoma wejściami / wyjściami powinny 
znajdować się podwójne panele z przyciskami umieszczone 
po przeciwnych stronach kabiny.

Symbole umieszczone na przyciskach do przywoływania 
windy powinny być wypukłe lub wklęsłe, aby możliwe było 
ich odczytanie przez dotyk. Przyciski do przywoływania 
windy powinny wizualnie kontrastować z powierzchnią, na 
której się znajdują, a ta powierzchnia – ze ścianą, na której 
została zamontowana. W celu zapewnienia dodatkowej 
pomocy dla osób słabowidzących i niewidomych należy 
wyposażyć windę w głosowe informacje na temat przyjazdu 
windy i kierunku podróży.

rzeczywiste rozmiary kabiny, położenie i wysokość 
przycisków, szerokość światła drzwi i wolna od przeszkód 
przestrzeń do oczekiwania na przyjazd windy powinny 
spełniać wymogi określone w lokalnych przepisach i aktach 
prawnych dotyczących budownictwa. należy również 
pamiętać, że projekt windy osobowej może określać, 
czy winda ma być wykorzystywana w przypadku nagłej 
ewakuacji.
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Platformy i windy schodowe
Zwykła winda osobowa powinna być dostępna dla wszystkich 
użytkowników jako podstawowy środek komunikacji między 
kondygnacjami nowego stadionu, włącznie z kondygnacjami 
podziemnymi. na już istniejących stadionach nie zawsze 
jest możliwa instalacja zwykłej windy dostosowanej do 
przewożenia osób poruszających się na wózkach i innych 
osób z ograniczeniami ruchowymi. W takich przypadkach 
powinno się zainstalować specjalne platformy zapewniające 
dostęp do podstawowych obszarów stadionu, w tym miejsc 
na trybunach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 
dostępnych toalet, obszarów gastronomicznych, obszarów 
dla gości i VIP-ów oraz lóż. 

Istnieją dwa rodzaje platform: otwarte, wykorzystywane 
głównie do przewożenia osób poruszających się na wózkach  
inwalidzkich oraz osób z ograniczeniami ruchowymi z jednego 
poziomu na drugi, i zamknięte windy – kursujące między 
wieloma poziomami lub kondygnacjami. Windy schodowe dla 
wózków inwalidzkich mogą również być brane pod uwagę w 
niektórych miejscach, gdzie nie jest możliwe zainstalowanie 
platformy. Windy schodowe pozwalają na przemieszczanie 
się w górę i w dół schodów razem z wózkiem. Sprawdzają 
się głównie w mniej zatłoczonych miejscach, np. salonikach 
dla VIP-ów i obszarach dla mediów. 

Platformy i windy schodowe powinny być zaopatrzone w 
łatwe do zrozumienia instrukcje i alarm bezpieczeństwa na 
wypadek trudności z ich obsługą. Wszyscy użytkownicy, 
w tym osoby poruszające się na wózkach, powinny być w 
stanie dosięgnąć przycisków i guzika alarmu. 

Platformy i windy schodowe są powolne, dlatego należy 
zadbać, aby niepełnosprawni widzowie nie docierali na 
swoje miejsca na trybunach lub do miejsc świadczenia 
usług z niepotrzebnym opóźnieniem. Windy mogą być 

Zamknięte platformy

Zamknięta platforma (do wykorzystania przez osoby 
poruszające się na wózkach podróżujące bez osoby 
towarzyszącej) powinna mieć szerokość przynajmniej  
900 mm i długość nie mniejszą niż 1 400 mm. jeśli 
przewidziana została przestrzeń dla osoby towarzyszącej 
lub platforma jest wyposażona w dwie pary drzwi 
zainstalowane pod kątem 90°, powinny być zachowane 
wymiary: szerokość platformy przynajmniej 1 100 mm i 
długość minimum 1 400 mm, tak aby osoba poruszająca 
się na wózku miała możliwość obrócenia się. jeśli to 
możliwe, powinno się stosować platformy, które nie 
wymagają obrócenia się, aby z nich zjechać. 

Drzwi platformy powinny mieć szerokość przynajmniej 
800 mm w przypadku wind o szerokości 900 mm  
i przynajmniej 900 mm w przypadku wind o szerokości od 
1 100 mm, i gdzie dwoje drzwi jest umieszczonych pod 
kątem 90°. Drzwi powinny wyróżniać się wizualnie od 
podłogi i ścian, a powierzchnie przeszklone powinny być 
łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące (więcej 
informacji na ten temat można znaleźć w części g:6). 

obsługiwane zdalnie przez operatora korzystającego 
ze specjalnego panelu kontrolnego lub samodzielnie 
przez osobę niepełnosprawną przy użyciu elementów 
sterowania lub przycisków. Oba te mechanizmy powinny 
być dostępne na wypadek, gdyby odwiedzające stadion 
osoby niepełnosprawne nie mogły samodzielnie sterować 
urządzeniem. Zaleca się również stosowanie platform lub 
wind schodowych wyposażonych w składane siedzenie dla 
osób z ograniczeniami ruchowymi (zob. rys. 12).

Platformy i windy schodowe mogą być przeznaczone 
do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego. Producent 
powinien być poproszony o wskazówki dotyczące doboru 
właściwego rodzaju windy do konkretnego miejsca. 
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rys. 13 – Zamknięta platforma

rys. 12 – Zewnętrzna, otwarta winda schodowa w Pride Park, 
Derby County FC, Anglia
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Przed instalacją windy lub platformy należy przeprowadzić 
konsultacje z lokalną inspekcją nadzoru budowlanego 
i służbami zajmującymi się ochroną przeciwpożarową  
oraz BHP, aby upewnić się, że urządzenia te nie będą 
zakłócać ewakuacji lub blokować wyjść ewakuacyjnych, 
co jest niezgodne z przepisami (zob. część L:2).

Podjazdy i klatki schodowe
jeśli to możliwe, powinno się przyjąć włączające 
podejście projektowe zakładające unikanie drobnych 
różnic poziomów na nowo budowanych lub odnawianych 
stadionach i trybunach. jeżeli brak takiej możliwości, 
konieczne może okazać się zastosowanie schodów  
i alternatywnych środków dostępu, np. podjazdów dla osób 
poruszających się na wózkach.

Przejście jest uważane za dostępne, jeśli kąt pochyłości 
wynosi nie więcej niż 1:20 lub 5%. W przypadku 
większej pochyłości, włączający dostęp może wymagać 
zamontowania podjazdu. jeśli różnice poziomów w 
ramach przejścia przekraczają 300 mm, oprócz podjazdu 
powinno się zapewnić schodki.

W przypadku znacznych różnic poziomów, podjazdy mogą 
nie być najlepszym rozwiązaniem, ponieważ zazwyczaj 
zajmują dużo miejsca ze względu na niewielkie nachylenie 
i dużą liczbę spoczników niezbędnych, aby podjazd 
nadawał się do użytku przez osoby poruszające się na 
wózkach. Podjazdy powinny zawsze stanowić ostatnią 
rozważaną opcję, chociaż charakterystyka istniejących 
stadionów lub ich niewłączające projekty sprawiają, że 
takie rozwiązania bywają nieodzowne. 

Otwarta platforma  

Otwarte platformy mogą być wykorzystywane do przewozu 
osób pomiędzy poziomami, między którymi różnica wynosi 
do 2 m. Przy większych odległościach należy zainstalować 
dodatkowe zabezpieczenia platformy. minimalna wolna 
przestrzeń otwartej platformy powinna gwarantować 
łatwość dostępu i ruchu.

Windy schodowe

Windy schodowe nie powinny być instalowane na nowych 
stadionach lub w miejscach, gdzie jest możliwa instalacja 
zwykłej windy osobowej lub platformy. mogą jednak 
być dobrym rozwiązaniem na niektórych istniejących 
stadionach.

Windy schodowe powinny być wyposażone w alarm 
i położone w zasięgu wzroku członka personelu na 
wypadek trudności z ich obsługą przez użytkownika. 
Elementy sterowania powinny być zabezpieczone przed 
nieuprawnionym użyciem. W przypadku, gdy do danego 
sektora prowadzi tylko jedna klatka schodowa, należy 
zachować niezbędną dla bezpieczeństwa, minimalną 
szerokość klatki pomiędzy szyną windy schodowej 
a poręczą po przeciwnej stronie. jeśli dostępne są 
przynajmniej dwie klatki schodowe, winda powinna być 
zainstalowana w klatce, która nie jest wyznaczona jako 
główna droga ewakuacji w nagłych wypadkach.

W pozycji spoczynku winda schodowa nie powinna 
zmniejszać wymaganej minimalnej szerokości klatki 
schodowej lub wyjścia ewakuacyjnego, ani nie powinna 
stanowić potencjalnego zagrożenia dla osób niewidomych 
lub słabowidzących korzystających ze schodów lub 
przylegających półpięter. 
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pochyłej powierzchni jest niezwykle trudne. 
jeśli podjazd o nachyleniu 1:20 ma więcej niż  
9 m długości, powinny istnieć spoczniki, na 
których osoba poruszająca się na wózku 
może odpocząć w trakcie wjeżdżania. 
Spoczniki powinny mieć długość 
przynajmniej 1 500 mm i powinny wizualnie 
kontrastować z podjazdem, co będzie 
pomocne dla osób słabowidzących. 

Idealny podjazd powinien mieć szerokość  
1 800 mm, co umożliwia minięcie się dwóch 
osób poruszających się na wózkach. 
Dopuszcza się jednak krótsze podjazdy 
(krótsze niż 10 m) o szerokości 1 500 mm, 
które umożliwiają osobie poruszającej się na 
wózku minąć się z pieszym. U góry i u dołu 
podjazdu powinny znajdować się płaskie i 
wolne od przeszkód obszary zostawiające 
1 500 mm przestrzeni od zakresu ruchu 
drzwi skrzydłowych. Dzięki temu osoba 

poruszająca się na wózku nie będzie musiała próbować 
otwierać drzwi, będąc na powierzchni pochyłej.

Podjazdy powinny również być wyposażone w 
podwyższenie o wysokości przynajmniej 100 mm  
z każdej otwartej strony, co będzie zapobiegać zsuwaniu 
się kół wózka w bok. Podjazdy o nachyleniu mniejszym 
niż 1:20 nie wymagają instalacji poręczy; jeśli poręcze są 
niezbędne, powinny one spełniać wymogi określone w 
lokalnych regulacjach budowlanych. Osoby poruszające 
się na wózkach nie potrzebują zazwyczaj poręczy do 
poruszania się po podjeździe. Poręcze mogą jednak być 

Podjazdy

Podjazdy mogą być stałymi, półstałymi lub przenośnymi 
urządzeniami zapewniającymi osobom poruszającym się 
na wózkach dostęp do obiektów. Powinny mieć stabilne, 
antypoślizgowe powierzchnie i dobre oświetlenie na całej 
długości.

Kąt nachylenia podjazdu nie powinien przekraczać 1:20 
lub 5%, ponieważ pchanie wózka inwalidzkiego po bardziej 
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rys. 14 – Podjazd spełniający wymagania dotyczące 
minimalnych szerokości, nachylenia i poziomów

przydatne do uzyskania stabilności w sytuacjach, gdy 
powierzchnia podjazdu staje się śliska.

W przypadku instalacji podjazdu powinno się zapewnić 
również schody dla osób mających kłopoty z wchodzeniem 
po podjeździe lub schodzeniem z niego. 

Klatki schodowe

mimo że schody nie są zazwyczaj uważane za dostępne 
dla niepełnosprawnych, włączające projektowanie 
umożliwia osobom niskiego wzrostu, seniorom, dzieciom 
i innym osobom korzystać z nich w sposób bezpieczny  
i efektywny, co przyczynia się do zwiększenia dostępności 
całego stadionu. 

Wiele osób, w tym osoby słabowidzące i niewidome, niskiego 
wzrostu i z ograniczeniami ruchowymi, nie potrafi korzystać 
z nieprawidłowo zaprojektowanych stopni lub klatek 
schodowych. nawet jeśli istnieją alternatywne rozwiązania, 
takie jak podjazdy lub windy, wszystkie klatki schodowe 
powinny być dobrze zaprojektowane. 

Klatki schodowe powinny być wyposażone w elementy 
ułatwiające poruszanie się osób słabowidzących  
i niewidomych, umożliwiając im samodzielne i bezpieczne 
korzystanie ze schodów. Ponadto projektanci klatek 
schodowych powinni brać pod uwagę potrzeby osób 
z ograniczeniami ruchowymi. Podjazdy są dobrym 
rozwiązaniem dla osób poruszających się na wózkach, ale 
inne osoby mogą mieć kłopoty z ich wykorzystaniem, np. jeśli 
mają trudności ze zginaniem kolan lub kostek. Dlatego schody 
są niezbędnym elementem odpowiedniego i włączającego 
dostępu nawet w obiektach wyposażonych w podjazdy. 
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Stopnie powinny mieć taki sam wymiar podstopnicy  
i stopnicy. Podstopnica nie powinna być wyższa niż 180 mm 
i niższa niż 125 mm. Stopnica powinna mieć przynajmniej 
280 mm i nie więcej niż 350 mm, mierząc od krawędzi do 
krawędzi. Daje to dużo miejsca osobom z ograniczeniami 
ruchowymi, które mogą zatrzymać się i odpocząć, a także 
osobom słabowidzącym lub niewidomym, które mają do 
dyspozycji dużo miejsca na postawienie stopy. Schody 
powinny być zamknięte, ponieważ w przeciwnym wypadku 
istnieje możliwość potknięcia się lub zaczepienia o schody 
laską wykorzystywaną przez osoby słabowidzące lub 
niewidome. 

Krawędź każdego stopnia powinna być trwale 
oznaczona kontrastującym materiałem umieszczonym 
na całej szerokości schodów. materiał powinien wyraźnie 
kontrastować zarówno z powierzchnią stopnia, jak  
i podstopnicą, co pomoże osobom słabowidzącym  
i niewidomym ocenić długość schodów i zlokalizować 
stopnie.

Klatki schodowe powinny mieć od 2 do 20 stopni w każdym 
biegu. Klatki z przynajmniej 20 stopniami powinny mieć w 
środku poziome półpiętra o długości 1 200 mm, na których 
można odpocząć podczas wspinania się po schodach. 
Płaska i niezastawiona powierzchnia powinna być 
również zapewniona u góry i u dołu schodów w rozmiarze 
odpowiadającym przynajmniej rozmiarowi stopnia.

należy również stosować jednolite, łatwe do wykrycia 
elementy, wskazujące dotarcie do szczytu biegu schodów. 
Powinny one być umieszczone na całej szerokości klatki 
schodowej do długości 600 mm i zaczynać się w odległości 
jednej głębokości stopnia od górnego schodka. Elementy 
ostrzegawcze powinny być w kolorach kontrastujących z 
otaczającą powierzchnią podłogi i być dotykowe, dzięki 
czemu będą łatwiejsze do wykrycia przy pomocy laski lub 
podeszwy. 

W przypadku dwóch lub większej liczby schodów 
powinno się zainstalować poręcz po obu stronach klatki 
na wysokości 865–900 mm. Poręcze powinny zawsze 
być umieszczone po obu stronach i przebiegać wzdłuż 
półpięter, aby osoby z ograniczeniami ruchowymi nie miały 
kłopotów z utrzymaniem równowagi, a osoby słabowidzące 
lub niewidome mogły bezpiecznie poruszać się w górę i w 
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rys. 15 – Klatka schodowa z jednakowymi 
stopniami, dwiema poręczami i krawędziami stopni 
w kontrastujących kolorach

Poruszanie się w obrębie stadionu 

rys. 16 – Dotykowa nawierzchnia (ostrzegawcza) 
z barierką u szczytu schodów

dół schodów. 

Poręcze powinny mieć kształt okrągły i średnicę  
32–45 mm lub kształt owalny przy szerokości 50 mm  
i głębokości 38 mm. Powinny one wykraczać na 300 mm 
poza górne i dolne granice podjazdów i schodów, a ich 
końce powinny być z obu stron przymocowane do ściany 
lub ziemi, aby wyeliminować ryzyko zaczepienia o nie 
ubraniem. między ścianą a poręczą powinno być 60–75 
mm wolnego miejsca. Także poręcze powinny być w 
kolorach kontrastujących z tłem, co jest pomocne dla osób 
słabowidzących.
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WIDOWnIA

I :1
Włączające plany widowni

Obecnie dobrą praktyką oraz podstawową zasadą projektu 
włączającego jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym 
dostępu do dowolnego piętra nowego budynku użyteczności 
publicznej. W przypadku piłki nożnej oznacza to, że 
niepełnosprawni widzowie powinni mieć dostęp do włączającej 
widowni we wszystkich kategoriach biletów oraz dostęp do 
infrastruktury na terenie całego stadionu. W przypadku, gdy 
pełny dostęp jest ograniczony, na przykład poprzez fizyczne 
bariery dla użytkowników wózków inwalidzkich, należy 
udostępnić na stadionie obszary alternatywne, nie tylko wzdłuż 
boiska. niepełnosprawni widzowie nie powinni być ograniczani 
wyłącznie do specjalnych stref dla niepełnosprawnych, ale 
powinni mieć możliwość siadania z kibicami własnej drużyny.

nie wszyscy niepełnosprawni widzowie wymagają specjalnych 
siedzeń lub widowni dla użytkowników wózków inwalidzkich. 
A zatem ważne jest, aby na całym stadionie zapewnić 
dostępność odpowiedniego poziomu standardowych miejsc 
siedzących o łatwym dostępie, biorąc pod uwagę ogólną liczbę 
osób niepełnosprawnych oraz rosnące zapotrzebowanie na 
włączającą infrastrukturę o ułatwionym dostępie. Dotyczy 
to także dodatkowych miejsc siedzących o ułatwionym 
dostępie w strefach dla gości oraz miejsc dla VIP-ów, które są 
proporcjonalne do ogólnej liczby dostępnych siedzeń dla gości 
oraz VIP-ów.

nowe stadiony powinny być od samego początku 
zaprojektowane w sposób włączający i dostępny dla 

wszystkich, oferując wybór miejsc siedzących dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin oraz przyjaciół. mimo iż 
powszechnie przyjęło się, że często trudniej jest dostosować 
istniejący stadion tak, aby oferował tego rodzaju wybór, 
z pewnością jest to możliwe na etapie planowania dzięki 
inteligentnym rozwiązaniom projektowym. Strategia dostępu 
oraz biznesplan powinny zapewniać jasny harmonogram 
udoskonaleń, które należy wdrożyć w rozsądnym terminie. 
Podobnie ważne jest zaangażowanie każdego z kluczowych 
interesariuszy, aby zrealizować równy i włączający dostęp dla 
wszystkich (patrz część B, aby uzyskać więcej informacji na 
temat kluczowych interesariuszy).

należy zapewnić odpowiednie standardy obserwacji na całej 
widowni, aby dane miejsce siedzące było bezpieczne i służyło 
zamierzonemu celowi. Widzowie zajmujący miejsca siedzące 
powinni mieć jasny, nieograniczony widok na cały mecz 
lub imprezę. Powinni także móc pozostawać na miejscach 
siedzących bez konieczności podnoszenia się lub wychylania, 
aby coś zobaczyć. A zatem należy również upewnić się, że nie 
będą oni zasłaniać widoczności pozostałym widzom, zwłaszcza 
osobom z niedoborem wzrostu, dzieciom i niepełnosprawnym. 

nie należy zakładać, że miejsca o ograniczonym widoku są 
odpowiednie dla osób słabowidzących lub niewidomych. jak 
wyjaśniono wcześniej, przekonanie, że osoby takie nic nie 
widzą jest powszechnym nieporozumieniem. W rzeczywistości 
dotyczy to tylko 18% osób słabowidzących i niewidomych. 
niektóre osoby słabowidzące lub niewidome wolą siedzieć 
blisko boiska, aby w maksymalny sposób wykorzystać 
ograniczony wzrok (często używając lornetki lub innej pomocy 
wzrokowej) i/lub móc słyszeć odgłosy piłki i akcji na boisku, 
w ten sposób w większym stopniu śledząc grę. jednakże 
ważne jest, aby mieli oni wybór różnych stref widowni na całym 
stadionie.

Czasami również błędnie uważa się, że osoby słabowidzące 
lub niewidome muszą siedzieć razem. nie powinno być to 
rutynowo praktykowane, ponieważ w ten sposób mają one 
ograniczony wybór i działanie to nie jest włączające. Z tego 
samego powodu zapewnienie komentarza dźwiękowego 
lub słuchawek radiowych nie powinno być ograniczone do 
pewnych stref, zwłaszcza że przenośne odbiorniki i słuchawki 
są obecnie powszechnie dostępne (patrz część j:3, aby 
uzyskać więc informacji na temat usług komentatorskich).

Wszystkie miejsca siedzące na stadionie powinny wizualnie 
kontrastować z otaczającymi powierzchniami, aby pomóc 
osobom słabowidzącym. Ponadto, wszystkie miejsca 
siedzące powinny umożliwiać nieograniczone oglądanie 
tablic wyników lub telebimów, na których mogą być wyraźnie 
wyświetlane informacje dotyczące bezpieczeństwa stadionu. 
jeśli brakuje miejsc spełniających te kryteria, jako siedzenie 
dla osób słabowidzących powinno być oznaczone miejsce 
z bezpośrednim widokiem na tablice wyników lub telebimy. 
Takie miejsca siedzące mogą przynieść wiele korzyści 
osobom słabosłyszącym i niesłyszącym, które mogłyby 
mieć problemy z usłyszeniem informacji ogłaszanych 
publicznie. jednakże, podobnie jak w przypadku osób 
słabowidzących i niewidomych, osoby słabosłyszące  
i niesłyszące nie powinny być rutynowo sadzane razem. jeżeli 
nie mają one dodatkowych, specjalnych wymagań w zakresie 
dostępu, należy rozmieszczać je na całym obszarze stadionu.

Istnieje wiele dokumentów omawiających dobre 
praktyki, które zawierają definicje projektu włączającego 
pod względem minimalnej liczby łatwo dostępnych i 
dostosowanych miejsc na terenie obiektu. W raporcie 
technicznym zatytułowanym „Włączające podejście do 
igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich” zalecane jest, aby co 
najmniej 0,75% ogólnej liczby siedzeń było zarezerwowanych 
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I :2
miejsca łatwo dostępne i z  
udogodnieniami 
na wszystkich stadionach powinny znajdować się miejsca  
z udogodnieniami dla osób, które mogą potrzebować więcej 
przestrzeni. miejsca siedzące z udogodnieniami powinny 
zapewniać dodatkową przestrzeń na nogi, a ponadto pomocne 
będzie wyposażenie niektórych z nich w podłokietniki, 
jednakże powinna istnieć możliwość ich złożenia. miejsca  
z udogodnieniami oraz łatwo dostępne powinny być również 
wyposażone w oparcia, jak wszystkie miejsca na stadionach, 
na których rozgrywane są mecze UEFA. ławki i siedzenia 
kubełkowe nie są akceptowane.   

Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą mieć trudności 
ze zginaniem kolan bądź mogą potrzebować dodatkowej 
przestrzeni, aby usiąść na krzesełku poruszając się o lasce 
lub kulach, stąd potrzeba dodatkowego miejsca. Osoby 
te mogą mieć trudności ze staniem, zwłaszcza przez 
dłuższy czas, bądź łatwą zmianą pozycji. A zatem miejsce  
z udogodnieniami powinno zapewniać dobrą widoczność, 
której nie zakłóca inny widz stojący w rzędzie z przodu, bądź 
z boku. niepełnosprawny widz, któremu towarzyszy pies 
asystujący, może także potrzebować dodatkowej przestrzeni 

LICZBA mIEjSC Z UDOgODnIEnIAmI I O łATWYm 
DOSTĘPIE

Poniżej 10 000

10 000–20 000
20 000–40 000
40 000 lub więcej

minimum 6 lub 1 na 100 miejsc
(która wartość jest większa)
100 + 5 na 1 000 miejsc powyżej 10 000
150 + 3 na 1 000 miejsc powyżej 20 000
210 + 2 na 1 000 miejsc powyżej 40 000

dla psa, aby mógł on położyć się przed lub pod siedzeniem. 
Ponadto osoby te powinny również mieć zapewniony wybór 
miejsc z udogodnieniami.

miejsca siedzące z udogodnieniami oraz łatwo dostępne 
powinny znajdować się w strefach o łatwym dostępie, np. 
na końcach rzędów, gdzie ograniczono liczbę stopni dla 
wygody osób niepełnosprawnych ruchowo. Widzowie, którzy 
wymagają miejsc z udogodnieniami lub o łatwym dostępie, 
powinni mieć możliwość siadania z kibicami swojej drużyny w 
różnych strefach widowni oraz kategoriach biletów, włączając 
obszary dla gości, VIP-ów oraz loże. Ponadto tego rodzaju 
miejsca powinny znajdować się blisko toalet oraz pozostałej 
infrastruktury.

Tabela 1 prezentuje minimalne wymagania dotyczące miejsc z 
udogodnieniami oraz łatwo dostępnych, zgodnie z zaleceniami 
Komisji Europejskiej. Są to wyłącznie minimalne liczby, ale 
oparte na doświadczeniu i dobrych praktykach w zakresie 
liczby osób niepełnosprawnych, które prawdopodobnie będą 
chciały przyjść na mecz lub imprezę na stadionie. Dodatkowe 
miejsca z udogodnieniami powinny być zawsze zapewnione 
w strefie dla gości oraz VIP-ów (nieuwzględnione w udziale w 
strefach ogólnych miejsc). 

Wszystkie nowe stadiony powinny od samego początku 
przestrzegać tego rodzaju minimalnych wymagań. W 
przypadku istniejących stadionów należy zlecić audyt dostępu 
oraz opracować strategię lub biznesplan w zakresie dostępu, 

dla użytkowników wózków inwalidzkich, a kolejne 0,75% 
powinno stanowić miejsca z udogodnieniami. Liczby te są 
dostosowane do liczby użytkowników wózków inwalidzkich  
i osób niepełnosprawnych ruchowo w Europie. 

Do celów niniejszego dokumentu autorzy zastosowali liczbę 
miejsc zalecaną w raporcie technicznym CEn/Tr 15913 
(miejsca dla widzów – kryteria rozmieszczenia miejsc dla osób 
niepełnosprawnych), ratyfikowanym w ostatnim czasie przez 
wszystkie państwa członkowskie UE i opublikowanym przez 
Europejski Komitet normalizacyjny (CEn). 

CEn/Tr 15913 określa minimalne zalecenia, ale jak wyjaśniono 
wcześniej, przy włączającym podejściu do projektu stadionu 
ważne jest, aby patrzeć poza granice minimalnych norm w celu 
zaspokojenia potrzeb rosnącej liczby osób niepełnosprawnych, 
które chcą przyjść na mecze piłki nożnej i inne imprezy. 
Ważne jest również, aby w przypadku nowych stadionów 
przewidzieć przyszłe trendy. Oczekuje się, że jeżeli widzowie 
stadionów będą w pełniejszym stopniu reprezentować szerszą 
społeczność europejską, liczba osób niepełnosprawnych, 
które chcą przyjść na mecz z rodziną i przyjaciółmi będzie na 
pewno wzrastać. Osoby niepełnosprawne powinny być zatem 
postrzegane jako cenni klienci, a dobry dostęp traktowany nie 
tylko jako kwestia moralna, ale również jako rozsądne podejście 
biznesowe. A zatem coraz więcej projektantów przyjmuje 
bardziej progresywne podejście, uwzględniając elastyczne 
rozwiązania w zakresie miejsc siedzących.

LICZBA mIEjSC W SEKTOrZE LUB nA  
STADIOnIE

Tabela 1 – minimalna liczba miejsc z udogodnieniami i o łatwym dostępie (CEn/Tr 15913)
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odwrócić się do asystenta siedzącego przed nim lub za 
nim. Wiele wózków inwalidzkich ogranicza możliwości 
poruszania, a część ich użytkowników nie może w ogóle 
poruszać się czy komunikować w prosty sposób. Obok 
przestrzeni dla użytkowników wózków inwalidzkich należy 
udostępnić wybór miejsc dla osoby towarzyszącej po prawej 
i lewej stronie. Siedzenie, które można łatwo przesunąć 
bądź złożyć pozwala także na to, aby rodzina i przyjaciele 
mogli usiąść razem. Składane siedzenia można szybko 
usunąć, aby umożliwić wspólne oglądanie imprezy dwóm 
lub większej liczbie użytkowników wózków inwalidzkich, 
bądź pozwolić większej liczbie pełnosprawnych członków 
rodziny lub przyjaciół na siadanie obok użytkownika wózka 
inwalidzkiego (patrz rys. 17).

Przestrzenie dla osób 
poruszających się na  
wózkach inwalidzkich
należy zapewnić różne strefy dla użytkowników wózków 
inwalidzkich, aby mieli oni podobny wybór miejsc  
i kategorii biletów, co pozostali widzowie, oraz aby nie 
byli odizolowani od głównej części trybuny lub stadionu. 
Lokalizacja i projekt stref obserwowania dla użytkowników 
wózków inwalidzkich również muszą charakteryzować się 
elastycznością i pozwalać na większe zapotrzebowanie w 
przyszłości. 

nie należy grupować wszystkich osób poruszających się 
na wózkach w jednej strefie lub zapewniać miejsc dla 
użytkowników wózków inwalidzkich wyłącznie w sektorach 
kibiców drużyny gospodarzy. niepełnosprawni widzowie nie 
różnią się niczym od pozostałych widzów w zakresie chęci 
wyboru stref obserwowania i przebywania z kibicami własnej 
drużyny. Podobnie użytkownicy wózków inwalidzkich 
powinni mieć możliwość przebywania wśród rodziny  
i przyjaciół lub w ich pobliżu, oprócz asystenta lub osoby 
towarzyszącej, których pomoc może być potrzebna, aby 
dostać się na stadion oraz korzystać z infrastruktury i usług. 

Asystenci  i osoby towarzyszące powinni zawsze otrzymywać 
miejsca obok użytkownika wózka inwalidzkiego. jest to 
istotne z wielu powodów, szczególnie ze względu na fakt, 
że zwrócenie uwagi asystenta na głośnym stadionie może 
być trudne, a niepełnosprawny widz może nie być w stanie 

I :3

rys. 17 – Składane krzesełko na stadionie milton 
Keynes Dons FC, Anglia

aby można było wprowadzić wymagane udoskonalenia oraz 
spełnić wymienione zalecenia w rozsądnym terminie (patrz 
część E).

Zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc z udogodnieniami 
i o łatwym dostępie może również pomóc w zmniejszeniu 
zapotrzebowania na przestrzeń dla użytkowników wózków 
inwalidzkich, jeżeli niektóre z tych miejsc znajdują się w pobliżu 
wyznaczonych obszarów na przechowywanie wózków oraz 
skuterów inwalidzkich. niektórzy niepełnosprawni widzowie 
mogą chcieć przyjechać na stadion na wózku lub skuterem 
inwalidzkim, ponieważ nie mogą pokonywać dłuższych 
dystansów pieszo, ale podczas meczu będą woleli przesiąść 
się na miejsce z udogodnieniami lub o łatwym dostępie. Dzięki 
bezpiecznemu przechowywaniu wózków inwalidzkich oraz 
skuterów hole i strefy przemieszczania nie będą zablokowane 
ani zastawione. miejsca z udogodnieniami i o łatwym dostępie 
mogą być w rzeczywistości potrzebne różnym widzom, np. 
tymczasowo niepełnosprawnym, osobom starszym, kobietom 
w ciąży, małym dzieciom itd. 

W obrębie 40 metrów od każdego miejsca z udogodnieniami 
lub o łatwym dostępie powinna znajdować się toaleta 
dla niepełnosprawnych, przy czym jedna toaleta tego 
rodzaju powinna przypadać na każdych 15 miejsc dla 
niepełnosprawnych widzów. 

Ponadto ważne jest, aby członkowie rodzin oraz przyjaciele 
mogli siadać obok niepełnosprawnych widzów, którzy 
potrzebują miejsca z udogodnieniami lub o łatwym dostępie. 
Pracownicy biura sprzedaży biletów powinni udzielać 
informacji na temat wszystkich stref miejsc z udogodnieniami i 
o łatwym dostępie w obrębie stadionu. 

WIDOWnIA
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Przestrzenie dla użytkowników wózków inwalidzkich 
powinny być również wystarczające, aby mieściły się w nich 
przeciętnej wielkości skutery inwalidzkie (jeżeli nie będą 
one zakłócać pola widzenia ani możliwości poruszania 
się innych widzów). Są one zwykle większe i trudniejsze 
w manewrowaniu niż wózki ręczne oraz elektryczne. W 
każdym przypadku niepełnosprawny widz, który korzysta 
z wózka inwalidzkiego powinien mieć możliwość łatwego 
manewrowania w miejscu, które daje niezakłócony widok 
boiska i otaczającego stadionu. niepełnosprawnym 
osobom może również towarzyszyć pies asystujący. W 
takim przypadku należy zapewnić dla niego dodatkową 
przestrzeń, aby mógł położyć się obok właściciela.

mimo że przestrzeń na jeden wózek inwalidzki może 
obejmować wolny obszar o szerokości co najmniej  
900 mm oraz 1 400 mm głębokości, zaleca się, aby 
każda wyznaczona przestrzeń miała co najmniej 1 400 
mm, aby pozostawić miejsce dla jednego asystenta lub 
osoby towarzyszącej, która będzie mogła usiąść obok 
użytkownika wózka inwalidzkiego na krześle składanym 
lub ze stałym oparciem.

W przypadku rzędów lub obszarów sektorów, w których 
znajduje się wielu użytkowników wózków inwalidzkich, 
należy udostępnić strefę swobodnego poruszania o 
szerokości przynajmniej 1 200 mm za użytkownikami 
wózków inwalidzkich, aby umożliwić dwóm osobom 
poruszającym się na wózku zajęcie miejsca, skręcanie  
i wymijanie.

W obrębie 40 m od miejsca dla użytkownika wózka 
inwalidzkiego powinna znajdować się toaleta dla 
niepełnosprawnych, w tym jedna tego rodzaju toaleta 
powinna przypadać na każdych 15 użytkowników wózków 
inwalidzkich. 

Tabela 2 pokazuje minimalne wymagania dotyczące 
miejsc dla użytkowników wózków inwalidzkich zgodne 
z zaleceniami Komisji Europejskiej. Są to wyłącznie 
minimalne wymogi, ale oparte na doświadczeniu i dobrych 
praktykach w zakresie liczby użytkowników wózków 
inwalidzkich, którzy będą chcieli przyjść na mecz lub inną 
imprezę na stadionie. Dodatkowe miejsca dla użytkowników 
wózków inwalidzkich powinny być zawsze zapewnione 
w strefie dla gości oraz miejscach VIP (nieuwzględnione 
w udziale w strefach ogólnych miejsc dla użytkowników 

LICZBA mIEjSC nA TrYBUnIE LUB nA  
STADIOnIE

LICZBA mIEjSC Z UDOgODnIEnIAmI I O łATWYm 
DOSTĘPIE

Poniżej 10 000

10 000–20 000

20 000–40 000

40 000 lub więcej

minimum 6 lub 1 na 100 miejsc
(wartość która jest większa)

100 + 5 na 1 000 miejsc powyżej 10 000

150 + 3 na 1 000 miejsc powyżej 20 000

210 + 2 na 1 000 miejsc powyżej 40 000

wózków inwalidzkich). Dobrym rozwiązaniem może być 
wykorzystanie składanych krzeseł jak przedstawiono na 
zdjęciu 17. 

Podobnie jak w przypadku miejsc z udogodnieniami  
i o łatwym dostępie, wszystkie nowe stadiony powinny 
przestrzegać tych minimalnych wymogów od samego 
początku. W przypadku istniejących stadionów należy zlecić 
audyt dostępu oraz opracować strategię lub biznesplan w 
zakresie dostępu, aby można było wprowadzić wymagane 
udoskonalenia oraz spełnić wymienione zalecenia w 
rozsądnym przedziale czasowym (patrz sekcja E). 

Tabela 2 - minimalna liczba miejsc dla użytkowników wózków inwalidzkich (CEn/Tr 15913)
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Włączające standardy 
dotyczące widowni
niezwykle ważne jest, aby każda osoba na stadionie miała dobry 
widok na boisko oraz otoczenie i mogła komfortowo oglądać 
mecz oraz cieszyć się atmosferą na stadionie. Dotyczy to również 
osób zajmujących miejsca z udogodnieniami i o łatwym dostępie 
oraz strefy dla użytkowników wózków inwalidzkich. 

Widok na boisko powinien być nieograniczony, nawet jeśli 
osoba siedząca z boku bądź z przodu wstanie z miejsca.  jest 
to szczególnie ważne w przypadku niepełnosprawnych widzów, 
którzy nie mogą wstać lub stać przez dłuższy okres, zmieniać 
pozycji, pochylać się do przodu lub na bok w celu uzyskania 
lepszego widoku. Zapewnienie odpowiedniej widoczności 
jest szczególnie ważne w przypadku użytkowników wózków 
inwalidzkich, którzy nie mogą stać nawet przez krótki okres, 
a także mogą być sparaliżowani lub nie mieć możliwości 
poruszenia lub kręcenia głową. 

Żadna część boiska lub pola gry nie powinna znajdować się 
dalej niż 190 m od dowolnego miejsca lub strefy obserwowania, 
a widoku na linii wzroku nie powinny zakłócać żadne barierki, 
balustrady, poręcze, słupy podtrzymujące strop, filary bądź 
kolumny. 

Zapewnienie przestrzeni dla użytkowników wózków inwalidzkich 
w różnych częściach stadionu wpływa na linię wzroku zarówno 
niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych widzów zajmujących 
pobliskie miejsca siedzące lub stojące. Wszystkie przestrzenie dla 
użytkowników wózków inwalidzkich powinny być zaprojektowane 
w taki sposób, aby mogli oni cały czas widzieć boisko i otaczające 
obszary, nawet jeśli będą się oni znajdować za miejscami stojącymi, 
bądź gdy osoby siedzące w rzędzie z przodu na chwilę wstaną, 
np. podczas hymnów narodowych lub rozgrzewki zawodników. 

jakość linii wzroku określona jest w wartościach C (C-values). 
jest to pionowa miara z poziomu wzroku osoby znajdującej się 
w polu widzenia osoby siedzącej z tyłu. Obliczanie wartości C 
może być skomplikowane i powinno być przeprowadzone przez 
osobę, która w pełni zna zasady oraz ogólne kwestie dotyczące 
jakości pola widzenia. 

Powszechnie przyjęty wzór na obliczenie linii wzroku to:

   C = D (N + R) - R 

            D + T

gdzie:

C = wartość C

D = pozioma odległość od oka do punktu koncentracji

N = wysokość podstopnicy

R = pionowa wysokość do punktu koncentracji 

T = głębokość rzędu siedzeń

Proponuje się, aby poziom wzroku użytkownika wózka 
inwalidzkiego był mierzony jako pionowa odległość od 
środka wózka. Powszechnie stosuje się średni poziom 
wzroku wynoszący 1 150 mm, przy założeniu, że wzrost 
osoby stojącej w poprzednim rzędzie wynosi 1 800 mm, 
jednakże może się zdarzyć, że osoba stojąca z przodu jest 
wyższa, a osoba siedząca z tyłu niższa. Szczególną uwagę 

należy zwrócić przy rozważaniu średnich dotyczących 
użytkowników wózków inwalidzkich, ponieważ pozycja 
osób niepełnosprawnych siedzących na wózkach znacząco 
się różni i wiele osób niepełnosprawnych ma niską postawę 
lub nie może siedzieć w wyprostowanej pozycji. 

Ogólnie przyjmuje się, że akceptowana norma pola 
widzenia w przypadku wszystkich nowych trybun jest 
uzyskiwana przy wartości C wynoszącej przynajmniej  
90 mm. Wartość C wynosząca poniżej 90 mm jest uważana 
za możliwą do zaakceptowania wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, np. gdy zalecana maksymalna odległość 
od punktu koncentracji zostanie przekroczona. 

Przyjmuje się, że w trakcie ekscytujących momentów 
meczu niektórzy widzowie zajmujący miejsca siedzące 
wstaną, zasłaniając tym samym widoczność osobom 
niepełnosprawnym siedzącym z tyłu lub z boku. Aby 
opracować linię wzroku możliwą do zaakceptowania 
zwłaszcza przez użytkowników wózków inwalidzkich, 
należy zastosować zwiększoną wysokość podstopnicy lub 
„bardzo wysoką podstopnicę” – jeśli to możliwe, kilkakrotnie 
wyższą niż w zwykłym stopniu. CAFE zaleca zastosowanie 
podniesionej pozycji, która zapewnia, że użytkownik 
wózka inwalidzkiego może obserwować akcję na boisku 
ponad poziomem widzów stojących w rzędzie z przodu lub 
pod kątem (jak przedstawiono na rys. 18 i 19). Zalecana 
wysokość podstopnicy wynosi 1 200 mm. jednakże, 
obliczenia w zakresie linii wzroku są bardzo złożone i nie 
istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie. Projektanci mogliby 
zaproponować niższe podstopnice, ale w tym przypadku 
powinni wykazać, że mimo wszystko mogą uzyskać 
akceptowaną normę w zakresie pola widzenia (wartość C).

I :4
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Użytkownicy wózków inwalidzkich powinni mieć przez cały 
czas niezakłócony widok na całe boisko i jego otoczenie, 
zwłaszcza gdy wstaną widzowie siedzący w rzędzie z 
przodu lub po przekątnej.

należy również zwrócić uwagę, że asystent lub osoba 
towarzysząca, siedząca obok osoby niepełnosprawnej, 
powinna mieć możliwość korzystania z co najmniej tej samej 
minimalnej wartości C, co pozostali widzowie. Podobnie, 
wymagania pełnosprawnych widzów siedzących z tyłu 
lub z boku użytkowników wózków inwalidzkich również 
powinny zostać wzięte pod uwagę, aby ich linie wzroku nie 

były w żaden sposób zakłócone przez użytkownika wózka 
inwalidzkiego bądź jego asystenta. rys. 20 przedstawia 
kilka nieodpowiednich lub nieakceptowanych rozwiązań w 
zakresie miejsc siedzących o niewłaściwych liniach wzroku.

rys. 18 – Linia wzroku użytkownika wózka 
inwalidzkiego rys. 19 – Akceptowana norma w zakresie pola 

widzenia dla przestrzeni użytkowników wózków 
inwalidzkich w środkowej części (nad wyjściem 
ewakuacyjnym oraz wokół pełnosprawnych widzów) 

rys. 20 – nieodpowiednie lub nieakceptowane 
linie wzroku ze środkowych stref obserwowania 
(Przewodnik po dostępnych stadionach)

WIDOWnIA
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Wysoka część trybun niska część trybun
niepełnosprawnym widzom należy udostępnić wybór 
miejsca, który obejmuje podwyższone strefy obserwowania 
o łatwym dostępie do toalet oraz punkty z napojami. 
Czasami miejsca w wysokich częściach trybun uważano 
za nieodpowiednie dla osób niepełnosprawnych, ponieważ 
sądzono, że miejsca te zagrażają ich bezpieczeństwu 
z uwagi na dłuższe i trudniejsze drogi dostępu i wyjścia. 
na szczęście kwestia ta już nie stanowi problemu dzięki 
inteligentnym rozwiązaniom zapewniającym bardziej 
włączające podejście.

Podwyższone strefy widowni są zwykle preferowane przez 
osoby niepełnosprawne, ponieważ często są one lepiej 
chronione przed czynnikami pogodowymi oraz dają lepszą 
widoczność meczu, o ile linia wzroku nie jest zakłócona 
przez wystające kondygnacje lub dachy.

W przypadku użytkowników wózków inwalidzkich, 
przestrzenie na końcu rzędu z miejscami siedzącymi 
mogłyby stanowić idealne rozwiązanie w kilku aspektach: 
zapewniają perfekcyjną linię wzroku, bez zakłócania 
linii wzroku pozostałych widzów, są łatwo dostępne  
i szczególnie odpowiednie w przypadku nagłych ewakuacji, 
a przede wszystkim dają projektantowi możliwość 
poziomego poszerzenia strefy obserwowania w tak dużym 
stopniu, jak to jest konieczne, aby znaleźć miejsce dla 
wszystkich użytkowników wózków inwalidzkich. 

na wielokondygnacyjnej trybunie pozycja z tyłu najniższej 
części trybuny jest z wielu powodów wygodna dla 

mimo że właściwe będzie zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym widowni z boku boiska oraz miejsc 
o łatwym dostępie w obrębie sektorów, projektanci oraz 
władze stadionu powinni zaoferować równy wybór dla 
wszystkich, a osoby niepełnosprawne we wszystkich 
strefach powinny mieć odpowiedni dostęp do udogodnień 
takich jak toalety czy punkty z napojami. 

jednak należy zauważyć, że niektóre osoby słabowidzące 
mogą preferować miejsca bezpośrednio przy boisku, żeby 
móc słyszeć odgłosy kopnięć piłki oraz wydarzenia na 
boisku, co pomoże im w lepszym śledzeniu gry. Z boku 
boiska należy udostępnić najwyżej 25% przestrzeni dla 
użytkowników wózków inwalidzkich oraz 25% miejsc  
z udogodnieniami. 

Pracownicy stadionu, zawodnicy i trenerzy, przedstawiciele 
prasy, ławki rezerwowych oraz banery reklamowe mogą 
zakłócać linię wzroku z boku boiska (patrz rys. 22). 
W szczególności należy unikać obszarów za ławkami 
rezerwowych i bramkami (do 16 metrów, włączając obszar 
techniczny), ponieważ użytkownicy wózków inwalidzkich 
oraz poruszające się osoby niepełnosprawne mają 
większe trudności ze zmianą pozycji, aby ominąć wzrokiem 
przeszkody.  

Trybuny dla osób niepełnosprawnych powinny być 
osłonięte, aby ochronić je przed czynnikami pogodowymi, 
takimi jak deszcz, wiatr i słońce. Podczas gdy osłonięte 
strefy z boku boiska mogą być uważane za korzystne dla 

użytkowników wózków inwalidzkich, jak przedstawiono na 
rys. 21. Powinno się również umożliwić względnie łatwy 
dostęp do tych miejsc za pomocą wind. 

rozmieszczenie niektórych miejsc może nawet umożliwić 
dostęp z poziomu parteru do tylnej części górnych 
kondygnacji. Projektanci powinni zatem być przygotowani 
na zapewnienie dla osób niepełnosprawnych miejsc na 
wyższych kondygnacjach widowni, wraz z windami oraz 
łatwym dostępem do udogodnień np. pobliskich toalet lub 
punktów z napojami (patrz rys. 21).

I I:5 :6

rys. 21 – Linie wzroku z podwyższonej widowni 
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środkowa część trybun
Przy sporządzaniu planów dla użytkowników wózków 
inwalidzkich, przestrzenie pośrodku trybun z miejscami 
siedzącymi stwarzają wiele problemów do rozwiązania 
dla projektantów i władz stadionu, jak przedstawiono na  
rys. 20.

Platforma obserwacyjna znajdująca się bezpośrednio 
przed wyjściem ewakuacyjnym może zapewnić doskonałą 
widoczność dla użytkowników wózków inwalidzkich, ale 
należy rozważyć to ustawienie pod kątem jego potencjalnie 
niekorzystnego zakłócenia linii wzroku po przekątnej  
u pozostałych widzów siedzących z tyłu lub z boku. Dobrym 
rozwiązaniem może być zapewnienie stałej platformy 
poziomej wzdłuż sektora, pozwalającej na uniknięcie 
jakichkolwiek zakłóceń w stosunku do poziomych linii 
wzroku. Platformy te mogą również stanowić doskonałe 
lokalizacje dla umieszczenia przenośnych lub składanych 
miejsc siedzących (patrz sekcja I:8). W takich przypadkach 
należy wziąć pod uwagę podnoszoną barierkę, aby 
zapobiec przemieszczaniu się pełnosprawnych widzów 
do strefy dla użytkowników wózków inwalidzkich, co 
doprowadziłoby do nadmiernego tłoku, zakłóceń oraz 
zagrożenia bezpieczeństwa.

niektórych niepełnosprawnych widzów, to jednak mogą one 
zakłócać linię wzroku widzów znajdujących się w dalszych 
rzędach, dlatego te rzędy wymagają podniesienia. Pierwszy 
rząd siedzeń, zarówno dla osób niepełnosprawnych jak  
i pełnosprawnych, powinien w każdym przypadku być 
wyżej w stosunku do boiska, aby zapewnić odpowiedni 
widok.

I :7

rys. 22 – Linie wzroku z niskiej części trybun 
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Składane miejsca siedzące
na nowych bądź istniejących stadionach można 
zapewnić dodatkowe miejsca dla użytkowników wózków 
inwalidzkich poprzez usunięcie siedzeń, pod warunkiem, 
że obok znajdują się krzesła ze stałym oparciem dla 
osób towarzyszących i asystentów, a przestrzeń, poziom 
widoczności i dostęp do infrastruktury są takie same, jak w 
przypadku stałych przestrzeni dla użytkowników wózków 
inwalidzkich. 

Funkcja składania siedzeń może okazać się przydatna 
przy znajdowaniu miejsca np. dla użytkowników wózków 
inwalidzkich z rodziną i przyjaciółmi lub gdy dwie osoby 
poruszające się na wózkach inwalidzkich zapragną 
usiąść obok siebie. Ponadto może zaistnieć sytuacja, 
gdzie minimalna ilość miejsc dla użytkowników wózków 
inwalidzkich okaże się niewystarczająca. W takim 
przypadku składane siedzenia będą stanowić dobre 
rozwiązanie.  

Kolejnym akceptowanym, elastycznym rozwiązaniem 
może być montaż rozkładanych lub wyjmowanych (ale nie 
luźno) siedzeń w wyznaczonych strefach obserwowania 
dla użytkowników wózków inwalidzkich (patrz rys. 17), 
do wykorzystania przez pełnosprawnych widzów, gdy 
przestrzeń ta nie jest zajęta przez użytkowników wózków 
inwalidzkich. jednak należy wziąć pod uwagę, że gdy 
bilety na mecz są zwykle dostępne przed, a nawet po 
rozpoczęciu imprezy, w przypadku osób niepełnosprawnych 
dostępność biletów musi wyglądać podobnie. Oznacza to, 
że każdorazowo należy zapewnić minimalną ilość miejsc 

I :8

dla użytkowników wózków inwalidzkich, zgodnie z tabelą 
2. Ponadto, z uwagi na fakt, że na danym obszarze należy 
zapewnić dostęp i drogi przemieszczania przystosowane 
do wózków inwalidzkich dla maksymalnej liczby ich 
użytkowników, najlepszym rozwiązaniem może okazać 
się lokalizowanie stref obserwowania ze składanymi 
siedzeniami wyłącznie z przodu bądź z tyłu rzędu  
z siedzeniami. W ten sposób łatwo zapewnić szeroką 
przestrzeń do przemieszczania. 

rys. 23 – Trybuny ze składanymi siedzeniami 

rozważając użycie tego rodzaju składanych siedzeń, 
projektanci powinni uwzględniać zalecenie dotyczące 
podniesionego widoku oraz wykorzystania „bardzo 
wysokich podstopnic”, jak pokazano na rys. 18, z uwagi 
na możliwe zakłócenia linii wzroku przy usadzeniu 
użytkowników wózków inwalidzkich z przodu bądź z 
tyłu sektora. rys. 23 pokazuje niewykorzystane krzesła 
ze stałym oparciem w przednim rzędzie niższego 
sektora, sąsiadujące z przestrzenią, która została zajęta 
przez użytkowników wózków inwalidzkich. Przeciętnie 
głowa użytkownika wózka inwalidzkiego znajduje się  
40-60 mm wyżej i jest o 200-300 mm bardziej wysunięta 
niż widzów siedzących na krzesłach ze stałym oparciem. 
A zatem rzędy znajdujące się za tego rodzaju sektorami 
ze składanymi siedzeniami mogą wymagać podniesienia 
w celu zrównoważenia tych różnic. Podobnie w sytuacji, 
gdy przestrzenie dla użytkowników wózków inwalidzkich 
zostały zapewnione w tylnym rzędzie, jego wysokość 
będzie musiała być zgodna z rys. 23, aby zapewnić 
odpowiednie linie wzroku, jeśli widzowie znajdujący się z 
przodu wstaną.

Projektanci powinni mieć również na uwadze ryzyko 
koncentrowania się tłumu w środkowych lub przednich 
częściach trybun i w związku z tym rozważyć zastosowanie 
podnoszonych barierek, aby ograniczyć zagrożenie dla 
użytkowników wózków inwalidzkich.
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Wydarzenia poza dniami meczowymi
Podejmując decyzje dotyczące trybun oraz lokalizacji 
miejsc z udogodnieniami i o łatwym dostępie, a także 
przestrzeni dla użytkowników wózków inwalidzkich  
i infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, projektanci  
i władze stadionu powinni rozważyć wpływ tych decyzji na 
inne imprezy organizowane na stadionie. Przykładowo, 
strefa dostosowanych i łatwo dostępnych miejsc 

miejsca stojące
Pomimo że miejsca stojące są zakazane podczas 
większości rozgrywek UEFA, w sytuacji gdy są one w 
ofercie, niepełnosprawni widzowie również powinni mieć 
do nich dostęp. na niektórych stadionach znajdują się duże 
obszary miejsc stojących i jeśli potrzeby niepełnosprawnych 
widzów w tym względzie nie zostaną wzięte pod uwagę, 
może to doprowadzić do zaburzenia równowagi pomiędzy 
strefami obserwowania dla niepełnosprawnych, a ogólną 
liczbą miejsc na stadionie.

na nowych stadionach, które zapewniają miejsca stojące, 
projektanci powinni wykazać, że wszystkie kryteria w 
zakresie rozmieszczenia, odpowiednich linii wzroku  
i włączającego dostępu zostały spełnione w taki sam 
sposób, jak miałoby to miejsce w przypadku trybun z 
miejscami siedzącymi. należy również pozostawić równe 
przestrzenie dla użytkowników wózków inwalidzkich, 
którzy chcieliby przebywać w tych strefach z rodziną  
i przyjaciółmi. 

na istniejących stadionach należy zastosować rozsądne 
i włączające podejście, uwzględniające potrzeby osób 
niepełnosprawnych, w ramach którego projektanci i władze 
stadionu znajdują sposób na zapewnienie dostępu osób 
niepełnosprawnych do miejsc stojących bez zakłócania 
linii wzroku lub bezpieczeństwa innych osób.

I I:9 :10

zlokalizowana na jednym końcu stadionu okaże się 
bezużyteczna, jeśli ustawiona zostanie przed nią scena.

Zaleca się każdorazowo konsultacje z miejscowymi 
grupami niepełnosprawnych oraz organizatorami imprezy.
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J :1
Alternatywne formy podawania informacji

na zapewnienie dostępu do klubu i informacji stadionowych 
większej liczbie osób niepełnosprawnych. Konsultacje z 
miejscowymi niepełnosprawnymi kibicami oraz organizacjami 
zrzeszającymi osoby niepełnosprawne powinny pomóc w 
określeniu najlepszych środków komunikacji.

Drukowane informacje – wytyczne w zakresie 
czytelnego druku 
Większość klubów piłkarskich zamieszcza przeważającą 
część informacji na drukowanych ulotkach i w programach 
meczów oraz na specjalnych stronach internetowych. 
We współpracy z przedstawicielem ds. dostępu (osób 
niepełnosprawnych) należy ustalić strategię, aby przekazywać 
tego rodzaju informacje w jak najbardziej przystępnej formie. 

Po pierwsze, rozmiar czcionki w wielu programach piłkarskich 
wynosi 8.

Słabowidzący odbiorca może nie być w stanie przeczytać informacji pisanych 
czcionką w rozmiarze 8 i w ten sposób będzie wykluczony. 

Tak mały rozmiar czcionki w znacznym stopniu utrudnia 
większości osób odczytanie standardowych programów 
meczu, jednak dość prosto i tanio można przygotować 
bardziej dostępne materiały, stosując pewne podstawowe 
zasady projektowania graficznego. Do wytycznych w zakresie 
czytelnego druku powinny stosować się wszystkie podmioty 
publikujące dokumenty, w tym ulotki klubowe i programy 
meczów.

Kluby piłkarskie i władze stadionu powinny rozważyć 
przekazanie informacji dotyczących infrastruktury i usług 
miejscowym organizacjom zrzeszającym niepełnosprawnych, 
aby upewnić się, że klub dociera do szerszej społeczności, 
oraz aby przyciągnąć nowych klientów i widzów. Ponadto 
kluby powinny założyć łatwo dostępną stronę internetową 
zawierającą wszelkie istotne informacje dla osób 
niepełnosprawnych, które chciałyby przychodzić na mecze 
lub odwiedzać klubowe punkty sprzedaży np. sklepy, muzea 
czy kawiarnie. 

Każdy ma prawo do dostępu do wszelkich informacji 
publicznych. W szczególności dotyczy to osób słab-
owidzących, niewidomych, słabosłyszących, niesłyszących 
i mających trudności w uczeniu się. W przypadku osób 
niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w meczu 
lub imprezie, dokładne informacje są szczególnie ważne, 
ponieważ umożliwiają im planowanie z wyprzedzeniem oraz 
przewidywanie ewentualnych trudności w zakresie dostępu, z 
jakimi mogą się zetknąć.

Potrzeby osób słabowidzących i niewidomych często nie 
są uwzględniane przy tworzeniu drukowanych materiałów 
informacyjnych z uwagi na brak alternatywnych środków 
przekazu bądź formatów dużej czcionki. Odpowiednie 
rozwiązania, w tym programy i ulotki informacyjne przygotowane 
dużą czcionką oraz alternatywy dla tradycyjnych materiałów 
drukowanych, takie jak format Braille’a, taśmy dźwiękowe, 
płyty CD, pliki mP3 oraz specjalne usługi telefoniczne, 
stanowią korzystny z finansowego punktu widzenia sposób 

Kontrast 

W przypadku tekstu i tła należy stosować kolory o dużym 
kontraście. Dobre przykłady to czarny lub ciemnoniebieski 
tekst na białym lub żółtym tle, bądź biały lub żółty tekst 
na czarnym lub ciemnoniebieskim tle. Im lepszy kontrast 
pomiędzy tłem i tekstem, tym bardziej tekst jest czytelny.
Czarny tekst na białym tle zapewnia najlepszy kontrast.

Kolor czcionki  

Drukowane materiały są najbardziej czytelne w białych  
i czarnych barwach. W przypadku zastosowania 
kolorowego tekstu, kolor należy ograniczyć do tytułów, 
nagłówków bądź zaznaczania. 

Rozmiar czcionki  

Im większy, tym lepszy. należy zachować duży format 
tekstu, najlepiej w rozmiarze pomiędzy 12 a 18 punktów, w 
zależności od rodzaju użytej czcionki (rozmiar punktu różni 
się w poszczególnych czcionkach). Przy wyborze rozmiaru 
punktu, należy mieć na uwadze odbiorców. W przypadku 
zastosowania 12 punktów bądź mniejszego rozmiaru, 
jeśli będzie takie zapotrzebowanie, należy udostępnić 
alternatywne wersje dokumentu w rozmiarze 14 punktów 
lub więcej. 

Rodzaje czcionek i styl  

należy unikać skomplikowanych i nadmiernie deko-
racyjnych czcionek o zbyt stylizowanym kroju, w stylu 
ornamentalnym, dekoracyjnym czy pisma odręcznego. 
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Braille 
niektóre osoby słabowidzące i niewidome przechodzą 
szkolenia w zakresie odczytywania języka Braille’a. 
Dobrą praktykę stanowi zapewnienie na żądanie wersji 
dokumentów w formacie Braille'a (takich, w których nie 
nastąpią zmiany np. deklaracje programowe).  

miejscowe organizacje zrzeszające niepełnosprawnych 
mogą mieć możliwość wydrukowania tanich kopii 
dokumentów w formacie Braille’a, co byłoby prostym 
rozwiązaniem wartym rozważenia przez kluby i stadiony. 
jednak, ponieważ większość osób słabowidzących i 
niewidomych nie odczytuje języka Braille’a, nie powinien to 
być jedyny dostępny format. Dobre alternatywy stanowią 
dokumenty w formie audio oraz opracowane dużą 
czcionką.  

 

Zamiast tego powinno się wybierać czcionki standardowe, 
bezszeryfowe z łatwymi do rozpoznania wielkimi i małymi 
literami. Dobry wybór stanowią czcionki Arial i Verdana. 

Style druku

Teksty pisane wielkimi literami, podkreślone lub pisane 
kursywą są trudniejsze do odczytania. jedno lub dwa słowa 
napisane wielkimi literami nie stanowią problemu, ale w 
przypadku ciągłego tekstu należy ich unikać, podobnie jak 
podkreślania i kursywy.

Odstępy między literami 

nie należy nadmiernie stłaczać tekstu. Zamiast tego należy 
stosować duży odstęp pomiędzy literami. Lepiej wybrać 
czcionkę o stałym zamiast o proporcjonalnym odstępie.

Ustawienia tekstu

Szczególnie ważne jest, aby unikać rozmieszczania 
tekstu dookoła obrazków, jeżeli linijki tekstu miałyby 
przez to rozpoczynać się w różnych miejscach. Osobom 
słabowidzącym bardzo trudno jest odczytać tego rodzaju 
układ strony. Podobnie, nie należy umieszczać tekstu nad 
ilustracjami lub na specyficznych teksturach, ponieważ 
wpływa to na kontrast.

Formularze

Osoby słabowidzące często piszą większymi literami, 
a zatem dobrą praktyką jest zapewnienie dodatkowej 

przestrzeni w formularzach. jest to także przydatne dla 
osób cierpiących na takie schorzenia jak artretyzm, który 
może mieć wpływ na sprawność rąk. 

Wykończenie papieru  

należy stosować matowe lub niebłyszczące wykończenie 
papieru, aby ograniczyć odblask. Ponadto należy 
ograniczyć czynniki rozpraszające poprzez unikanie 
znaków wodnych lub skomplikowanych projektów tła. 
najlepiej zastosować niepowlekany papier o gramaturze 
wynoszącej co najmniej 90g. jeżeli tekst prześwituje z 
drugiej strony, papier jest zbyt cienki i osobie słabowidzącej 
trudno będzie go odczytać. 

Czytelny projekt i prostota 

na okładkach materiałów informacyjnych należy stosować 
różne kolory, rozmiary i kształty, aby łatwiej było je odróżnić. 
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napisy, wersję w języku migowym i wersję z opisem 
głosowym wszelkich klipów video oraz filmów (patrz sekcja 
j:3, aby uzyskać więcej informacji na temat komentarzy z 
opisem głosowym).  

Projekt strony internetowej
Strony internetowe stanowią dla klubów piłkarskich i 
stadionów doskonałą okazję na promocję infrastruktury 
oraz usług dostępnych dla niepełnosprawnych kibiców 
i klientów, a zatem ważne jest, aby informacje te można 
było łatwo znaleźć i odczytać. 

Strony internetowe muszą być dostępne dla osób 
niepełnosprawnych, które mogą być daltonistami, osobami 
słabowidzącymi lub korzystającymi ze specjalnego 
oprogramowania aktywowanego głosem lub odczytującego 
dane na ekranie. Oprogramowanie aktywowane głosem 
jest czasem wykorzystywane przez osoby, które nie są w 
pełni sprawne ruchowo i nie mogą korzystać z myszki lub 
klawiatury, podczas gdy programy odczytujące dane na 
ekranie są często stosowane przez osoby słabowidzące 
i niewidome, które nie mogą odczytać zawartości stron 
internetowych.  

Kreatywne wykorzystanie kolorów i kontrastu może 
znacząco zwiększyć dostępność strony dla osób 
słabowidzących, które mogą mieć trudności z 
odczytywaniem i wyróżnianiem tekstu z tła. Obrazy i wzory 
w tle mogą z drugiej strony spowodować problemy, a 
obrazkom i zdjęciom powinien zawsze towarzyszyć opis 
tekstowy. 

nagrania audio i programy
Wersje audio publikacji mogą stanowić proste nagrania 
wykonane samodzielnie lub przez miejscowych 
dostawców, udostępnione za pośrednictwem dostępnych 
stron internetowych, podcastów lub dystrybucji w formacie 
plików mP3. W ten sposób osoby słabowidzące i niewidome 
będą miały dostęp do publikacji.

Dokumenty elektroniczne  
jest to tanie rozwiązanie, które zostało wdrożone przez 
część klubów piłkarskich oraz stadionów w odpowiedzi na 
potrzeby słabowidzących i niewidomych widzów. 

Podczas opracowywania takich dokumentów jak programy 
meczów do publikacji, istnieje możliwość sporządzenia 
wersji tekstowej w programie Word do dystrybucji pocztą 
elektroniczną po minimalnych kosztach lub nawet przy 
ich braku. należy uwzględnić, że większość programów 
odczytujących informacje na ekranie PC, wykorzystywanych 
przez osoby słabowidzące i niewidome, nie odczyta plików 
PDF, ponieważ podstawowy dokument PDF stanowi obraz 
bądź zeskanowaną kopię strony. Dokumenty elektroniczne 
powinny być przygotowane w formacie plików rTF lub 
DOC oraz zawierać minimalną ilość grafiki i formatowania. 

Wydania wideo, DVD i CD    
Wszystkie nagrania wideo i audio powinny zawierać napisy 
lub towarzyszący opis tekstowy bądź scenariusz treści, aby 
upewnić się, że osoby słabo słyszące i niesłyszące będą 
mieć dostęp do informacji. jeżeli istnieje taka możliwość, 
należy załączyć kopię tekstową skryptu lub dialogów, 

Układ strony powinien być logiczny i czytelny, a wszelkim 
informacjom dźwiękowym, np. w postaci klipu filmowego 
lub dźwiękowego, powinien towarzyszyć skrypt lub tekst 
dla osób słabosłyszących i niesłyszących. Aby uzyskać 
więcej informacji na temat właściwego projektu strony 
internetowej, zapraszamy do kontaktu z lokalną organizacją 
zrzeszającą osoby niepełnosprawne lub z CAFE.
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Wspomaganie słyszenia 
Systemy nagłaśniające

należy upewnić się, że znajdujące się na stadionach 
systemy nagłaśniające są dostosowane do potrzeb osób 
słabosłyszących i niesłyszących. jednym z najprostszych 
sposobów na realizację tego założenia jest zwiększenie 
liczby głośników w każdym z sektorów trybun. jeżeli widz 
z trudnościami ze słuchem znajduje się fizycznie bliżej 
głośnika, można zmniejszyć głośność i zwiększyć czystość 
dźwięku.  

Urządzenia wspomagające słyszenie  

Dzięki nowym i stale udoskonalanym technologiom 
istnieje wiele rodzajów urządzeń wspomagających 
słyszenie. A zatem szczególnie ważne jest zapoznanie się  
z najnowszym dostępnym sprzętem. miejscowe 
organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne udzielą 
dodatkowych porad w tym zakresie. 

jednymi z najpopularniejszych i najprostszych w użyciu 
urządzeń wspomagających słyszenie są pętle Fm oraz 
pasywne systemy podczerwieni. 

Pętle FM

Pętle Fm lub indukcyjne są stosowane zarówno na dużych 
przestrzeniach, jak i w bezpośredniej obsłudze klienta. Tzn. 
niski sygnał radiowy Fm jest nadawany w określonej strefie. 
Sygnał zostaje odebrany za pomocą standardowego 
mikrofonu i transmitowany przez pętlę Fm. Użytkownicy 
mogą odebrać sygnał za pomocą specjalnego odbiornika, 
radia Fm bądź przełącznika T-switch, które są dostępne 
w większości nowoczesnych urządzeń wspomagających 
słuch. Ponieważ są to jednostki rF (częstotliwości 
radiowej), nie jest potrzebna czysta linia wzroku do pętli 

szyby, aby pomóc osobom słabosłyszącym i niesłyszącym, 
które potrafią czytać z ruchu warg. 

Pracownicy zajmujący się sprzedażą biletów, obsługą 
klienta oraz centralą/infolinią powinni znać również 
usługę telefonu tekstowego, która pozwala osobom 
słabosłyszącym i niesłyszącym na wykonywanie  
i odbieranie połączeń za pośrednictwem operatora 
przekładającego mowę na tekst i tekst na mowę. 

jeśli to możliwe, pracownicy klubu i stadionu powinni 
być przygotowani na sporządzanie i wymianę pisemnych 
notatek, aby komunikować się z osobami, które nie mogą 
wyraźnie porozumiewać się ustnie, bądź w ogóle nie mogą 
porozumiewać się w ten sposób. Wystarczy mieć przy 
sobie notes i długopis. 

Pracownicy ci powinni również uwzględnić potrzeby 
osób słabosłyszących i niesłyszących, które korzystają z 
pomocy psa asystującego (patrz sekcja g:8, aby uzyskać 
więcej informacji na temat psów asystujących).

rozwiązania stadionowe 
dla osób słabosłyszących i 
niesłyszących    
Utrata słuchu jest jak dotąd najczęstszym rodzajem 
ograniczenia sprawności, wielokrotnie pomijanym przy 
projektowaniu infrastruktury oraz świadczeniu usług. 
Utrata słuchu często postępuje w miarę upływu czasu 
i osoby nią dotknięte mogą nie być świadome stopnia 
jej zaawansowania. należy zauważyć, że postępującej 
utraty słuchu doświadcza w szczególności wielu starszych 
widzów, a zatem ważne jest, aby na stadionach udostępnić 
urządzenia wspomagające słyszenie. 

Klub piłkarski i pracownicy stadionu, w szczególności 
obsługa klienta i służby porządkowe, powinni odbyć 
odpowiednie szkolenie i zwracać uwagę na potrzeby 
słabosłyszących i niesłyszących widzów. jeżeli istnieje taka 
możliwość, kilku pracowników i/lub wolontariuszy, którzy 
odbyli szkolenie z zakresu języka migowego, powinno 
być obecnych w dni meczowe. Podobnie jak w przypadku 
języków mówionych, w Europie istnieje klika odmian języka 
migowego, a cennych informacji w tym zakresie mogą z 
pewnością udzielić miejscowe organizacje zrzeszające 
osoby niepełnosprawne. 

W obszarach takich jak punkty sprzedaży biletów, gdzie 
klienci są oddzieleni od pracowników szybą, należy 
zainstalować dobrej jakości oświetlenie i przeciwodblaskowe 

J :2
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włączając kasy biletowe, punkty obsługi, recepcje, punkty 
sprzedaży detalicznej oraz strefy dla gości. należy 
je poddawać regularnym testom, a obsługa klienta i 
pracownicy porządkowi powinni przejść szkolenie w 
zakresie ich używania.

Pasywne systemy podczerwieni  

Pasywne systemy podczerwieni najlepiej wykorzystywać w 
pomieszczeniach, ponieważ na ich funkcjonowanie wpływa 
bezpośrednie światło słoneczne. nadajniki powinny być 
strategicznie rozmieszczone w pomieszczeniu w zasięgu 
linii wzroku, aby zapewnić obsługę użytkownikowi, który za 

pomocą odbiornika (wydawanego 
przez stadion) uzyskuje dostęp do 
sygnału. Za pośrednictwem tego 
systemu może być transmitowany 
każdy sygnał liniowy, który jest 
także często wykorzystywany do 
tłumaczeń symultanicznych różnych 
języków. 

Napisy w czasie rzeczywistym  

na głównych telebimach, tablicach 
wyników oraz pozostałych 
wyznaczonych ekranach 
zlokalizowanych na stadionie 
należy wyświetlać wersje tekstowe 
wszystkich wypowiadanych słów 
oraz informacji dźwiękowych. 

Fm. jest to najodpowiedniejsze urządzenie wspomagające 
słyszenie do zastosowania na stadionach i powinno być 
udostępnione na trybunach, oraz we wszystkich strefach 
usługowych. 

na pętle Fm jako sygnały częstotliwości radiowej 
mają wpływ inne częstotliwości radiowe i warunki 
atmosferyczne. Ponadto, z uwagi na fakt, że sygnały te 
zostają udostępnione w publicznym paśmie radiowym 
Fm, nie stanowią one bezpiecznego środka komunikacji 
ograniczonego wyłącznie do osób z trudnościami ze 
słuchem. mimo to, urządzenia pętli indukcyjnej powinny 
być dostępne we wszystkich obszarach dla widzów, 

Istnieją dwa rodzaje napisów: napisy wyłączane, co 
oznacza, że mogą je zobaczyć wyłącznie widzowie, którzy 
zdecydują się na dekodowanie lub aktywowanie napisów, 
oraz napisy stałe, w przypadku których tekst wyświetlany 
jest na telebimie lub tablicy wyników dla wszystkich (ten 
rodzaj jest najczęściej stosowany na stadionach). 

napisy mogą być wyświetlane na dowolnej tablicy wyników 
lub telebimie, który pozwala na wyświetlanie ogłoszeń 
publicznych, ogólnych informacji oraz instrukcji dotyczących 
ewakuacji, uzupełniając systemy nagłaśniające dla osób z 
trudnościami ze słuchem.

Systemy ostrzegawcze

Systemy ostrzegawcze w obrębie stadionu zwykle składają 
się z sygnałów ewakuacyjnych, ogłoszeń przekazywanych 
przez system nagłaśniający oraz wizualnych instrukcji 
na elektronicznych tablicach wyników. W większości 
sytuacji należy oczekiwać, że osoby słabosłyszące  
i niesłyszące będą polegały na pozostałych widzach oraz 
personelu w zakresie odbioru sygnałów ewakuacyjnych. 
jednakże w niektórych przypadkach osoby te będą mogły 
polegać wyłącznie na sobie, np. w toalecie. Władze 
stadionu powinny zatem rozważyć instalację migających 
świateł ostrzegawczych w tego rodzaju obszarach.
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Komentarze dźwiękowe  
Zaleca się, aby osobom słabowidzącym, niewidomym 
lub słabosłyszącym zapewnić komentarze narracyjne z 
przebiegu meczu. Z tego rodzaju usługi mogą też chętnie 
korzystać pozostali widzowie. Aby zaspokoić potrzeby 
osób słabowidzących i niewidomych, powinny być to 
komentarze głosowe, czyli tzw. „audiodeskrypcja”, a w 
trakcie meczów międzynarodowych komentarze głosowe 
należy przekazywać w miejscowym języku każdej z drużyn.

Audiodeskrypcja  
Audiodeskrypcja stanowi komentarz z dodatkowymi 
informacjami dla osób, które nie widzą meczu lub 
opisywanych zdarzeń. jest to dodatkowa narracja, która 
opisuje wszystkie istotne informacje wizualne np. język 
ciała, wyraz twarzy, otoczenie, wydarzenia oraz ubiór 
np. kolory drużynowe – tj. wszystko, co jest ważne dla 
zrozumienia przebiegu akcji, zdarzenia lub obrazu. 
najprościej audiodeskrypcję można porównać do sposobu, 
w jaki komentator radiowy opisuje wydarzenia. nie jest to 
taki sam komentarz jak telewizyjny, ponieważ słuchacze 
radia polegają całkowicie na opisie komentatora, podczas 
gdy telewidzowie zwykle oprócz informacji dźwiękowych, 
widzą również to, co dzieje się na ekranie.  

Słuchacze odbierają komentarz głosowy za pośrednictwem 
słuchawek lub odbiornika. Istnieje wiele sposobów na 
świadczenie tego rodzaju usługi i ważne jest dobranie 
systemu, który da użytkownikom możliwość wyboru. 
najważniejszą kwestią jest doświadczenie komentatora 

J :3
w audiodeskrypcji. Wiele osób polegających na 
komentarzach z przebiegu meczu korzysta z transmisji 
lokalnej stacji radiowej, podczas gdy inni wolą specjalny 
system stadionowy. W żadnym wypadku nie należy 
przekazywać komentarzy telewizyjnych, ponieważ 
użytkownicy nie mogą korzystać z dodatkowych informacji 
wizualnych. Kluby i stadiony powinny skontaktować się  
z miejscowymi niepełnosprawnymi kibicami, aby omówić 
rodzaj preferowanej przez nich usługi. 

Stałe komentarze audiodeskrypcji  
niektóre stadiony zapewniają audiodeskrypcję wyłącznie 
w wyznaczonych miejscach. W przypadku zastosowania 
stałego systemu, widz otrzymuje zestaw słuchawek, 
który podłącza do odbiornika umieszczonego zwykle pod 
siedzeniem. Słuchawki mogą być także przymocowane 
do siedzeń lub rozdawane na czas trwania meczów. 
Tego rodzaju systemem stosunkowo łatwo zarządzać, 
ale nie jest on całkiem włączający, ponieważ nie daje 
niepełnosprawnemu widzowi możliwości swobodnego 
wyboru miejsca. 

Przenośne komentarze audiodeskrypcji  
jak wspomniano powyżej, dobrą praktykę stanowi 
zastosowanie włączającego i dostępnego podejścia 
do wszystkich usług oraz infrastruktury oraz unikanie 
zbędnego ograniczania możliwości wyboru miejsc przez 
niepełnosprawnych widzów do jednej wybranej części 
stadionu. Stosując to podejście do usług audiodeskrypcji 
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przenośne radio. Konserwacja nie wymaga wiele pracy – 
nadajniki i odbiorniki są zasilane standardowymi bateriami 
jednorazowymi lub akumulatorami (z ładowarką). 

jedyne ograniczenie tego rodzaju kieszonkowego 
odbiornika i systemu słuchawkowego wiąże się  
z procedurami dystrybucji i odbioru przed oraz po meczu. 
Użytkownicy często muszą odbierać i zwracać nadajniki 
oraz słuchawki w wyznaczonych punktach na stadionie, 
a większość stadionów pobiera depozyt, aby zapewnić 
bezpieczny zwrot sprzętu po meczu. 

Dzięki nieustannemu postępowi technologicznemu 
systemy komentarzy głosowych podlegają ciągłym 
udoskonaleniom. Przykładowo, obecnie możliwe jest 
wydanie użytkownikom jednorazowych, zintegrowanych 
zestawów nadajnika i słuchawki zaprojektowanych w 
taki sposób, aby odbierać komentarz głosowy w obrębie 
stadionu. Urządzenia te są tanie i mogą być sprzedawane 
w sklepach klubowych lub dodawane do biletów. niektórzy 
wolą taki system, ponieważ upraszcza on dystrybucję 
przedmeczową i nie wymaga konserwacji. 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o konsultację  
z miejscowymi grupami niepełnosprawnych kibiców oraz 
organizacjami zrzeszającymi niepełnosprawnych lub 
CAFE.

Komentatorzy audiodeskrypcji 
Kluczem do dobrej audiodeskrypcji jest dobry komentator. 

Osoba zapewniająca audiodeskrypcję powinna przejść 
specjalne szkolenie, aby za każdym razem opisywać akcję 

na boisku zamiast rozmawiać o statystykach i taktyce, 
bądź przekazywać długie streszczenia poprzedniej akcji. 
Szkolenie powinno również obejmować wstęp do wizualnej 
świadomości oraz sesje z zakresu emisji głosu, techniki, 
przygotowania i języka. 

W dni meczowe komentatorzy audiodeskrypcji powinni 
zajmować miejsca w strefie dla mediów, aby mieć 
zapewniony dobry widok na boisko i stadion, a tym samym 
możliwość przekazania dokładnego komentarza na żywo. 
Doświadczony komentator będzie potrafił opisać akcję 
na boisku, towarzyszącą jej atmosferę oraz wszelkie 
zdarzenia na trybunach, dając osobom słabowidzącym 
oraz niewidomym możliwość uczestniczenia we wszystkich 
aspektach meczu. 

Być może będzie można skorzystać z pomocy miejscowego 
radia i mediów w zakresie rekrutacji oraz szkolenia 
wolontariuszy, którzy będą świadczyć tego rodzaju usługę 
w trakcie rozgrywania meczów.      

Współpraca z miejscową stacją radiową nie zawsze jest 
uważana za satysfakcjonujące rozwiązanie, ponieważ 
część osób słabowidzących i niewidomych woli specjalny 
komentarz audiodeskrypcji, który jest im znany. jeżeli 
istnieje taka możliwość, należy zapewnić wybór 
różnorodnych rozwiązań, a poza tym miejscowy komentarz 
radiowy może nie zawsze być dostępny. 

dla osób słabowidzących i niewidomych, rozwiązanie 
stanowi system przenośny. 

Przy zastosowaniu przenośnego systemu audiodeskrypcji 
komentarz jest przekazywany do odbiornika radiowego 
poprzez zestaw słuchawkowy, który może być 
wykorzystywany w dowolnym miejscu na stadionie. 
Oznacza to, że osoby słabowidzące i niewidome mogą 
wybrać miejsca obok przyjaciół i rodziny oraz wśród kibiców 
własnej drużyny, a nie tylko i wyłącznie w wyznaczonych 
strefach. Umożliwia to także skorzystanie z usługi osobom 
słabowidzącym i niewidomym kibicującym drużynie gości.

Sprzęt komentatorski
na rynku istnieje kilka rodzajów sprzętu do audiodeskrypcji, 
w tym systemy radiowe, które działają w określonym paśmie 
mHz w obrębie stadionu (zwykle zwolnione z licencji). 
nadajnik wysyła sygnał do odbiornika użytkownika lub 
zestawu słuchawkowego, tj. małego pudełka zasilanego 
bateriami z podłączaną słuchawką douszną lub parą 
słuchawek nausznych. Odbiornik (z parą słuchawek 
nausznych lub słuchawką douszną) zostaje wydany 
użytkownikowi przed meczem, a po jego zakończeniu 
zostaje odebrany i przygotowany do następnego użycia. 
należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za testowanie 
oraz konserwację sprzętu pomiędzy meczami. 

Tego rodzaju systemy zwykle zapewniają dobrą jakość 
dźwięku o zasięgu do 200 metrów pomiędzy nadajnikiem 
i odbiornikiem. nadajnik i odbiornik mają szereg 
wybieranych przez użytkownika kanałów radiowych  
i obsługiwane są w taki sam sposób, jak standardowe 
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K :1
Dostępne toalety  
Szczególnie ważne jest zapewnienie odpowiednich 
toalet dla osób niepełnosprawnych we wszystkich 
obszarach stadionu (w tym używanych tylko poza dniami 
meczowymi), w szczególności dla użytkowników wózków 
inwalidzkich, którzy nie mogą skorzystać ze standardowej 
infrastruktury. W związku z tym dostępne toalety powinny 
być rozmieszczone na całym stadionie i jak najbliżej 
stref zajmowanych przez niepełnosprawnych widzów  
i pracowników. Dostępne toalety nigdy nie powinny być 
wykorzystywane jako pomieszczenia magazynowe, 
nawet tymczasowo. miejsca te powinny być odpowiednio 
konserwowane i utrzymywane w czystości oraz gotowości 
do użycia.  

Pracownicy stadionu oraz służby porządkowe powinny 
dopilnować, żeby specjalnie wyznaczone toalety nie były 
wykorzystywane przez pełnosprawnych widzów w trakcie 

Oprócz samego stadionu, również cała infrastruktura 
i usługi powinny być włączające oraz dostępne dla 
wszystkich. niepełnosprawni widzowie niczym nie różnią 
się od innych, chcąc nabyć produkty klubowe lub napoje w 
trakcie rozgrywania meczów. mogą także chcieć skorzystać 
z pakietów dla gości, mieć dostęp do restauracji i barów 
oraz oczywiście do toalety. 

DOSTĘPnE UDOgODnIEnIA

dni meczowych, kiedy to w szczytowych momentach 
zapotrzebowanie na toalety może być wysokie. jednakże 
wymagana jest w tym przypadku pewna wrażliwość, gdyż 
niektóre osoby (np. korzystające z worka kolostomijnego 
lub z ukrytym rodzajem niepełnosprawności) mogą 
potrzebować dostępnej toalety, nawet jeśli nie jest to 
oczywiste. 

Oszacowując wymaganą liczbę toalet, projektanci 
powinni uwzględnić czas, jakiego potrzebuje osoba 
niepełnosprawna na skorzystanie z toalety (zwykle 
dłuższy niż osoba pełnosprawna) oraz zapotrzebowanie 
na dostępne toalety w szczytowych momentach, takich jak 
przerwa po pierwszej połowie czy koniec meczu. należy 
również udostępnić toalety damsko-męskie, aby osoba 
towarzysząca lub asystent odmiennej płci mógł udzielić 
pomocy osobie niepełnosprawnej, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba.

Dostępne toalety powinny być wyraźnie oznaczone 
odpowiednim oznakowaniem, w tym dotykowymi znakami 
dla osób słabowidzących i niewidomych (patrz sekcja 
g:6, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnego 
oznakowania). 

W drzwiach należy zamontować łatwe w obsłudze blokady 
dla osób o ograniczonej sprawności. Powinna istnieć 
możliwość otworzenia takich drzwi jedną ręką i korzystania 
ze wszystkich klamek oraz zamków przy zaciśniętej 
pięści. jeżeli to możliwe, należy zastosować klamki 
oraz zamki dźwigniowe. Zaleca się unikanie uchwytów o 
okrągłym lub sferycznym kształcie, ponieważ korzystanie 
z nich jest szczególnie utrudnione dla osób o ograniczonej 

sprawności, cierpiących na artretyzm lub o osłabionym 
chwycie. 

Wszystkie klamki do drzwi oraz pozostały osprzęt powinny 
wizualnie kontrastować z powierzchnią drzwi, aby 
wspomóc słabowidzących użytkowników. również drzwi 
powinny kontrastować z otaczającymi ścianami. 

Schematy kolorów wszystkich bloków toalet, włączając 
dostępne toalety, powinny uwzględniać kontrastowe 
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Toalety dostępne dla wózków inwalidzkich 
Dobrą praktyką jest zapewnienie co najmniej jednej 
toalety dostępnej dla osoby poruszającej się na wózku 
inwalidzkim na każdych 15 miejsc dla użytkowników 
wózków inwalidzkich, zlokalizowanej jak najbliżej 
takich części trybun. Pozioma odległość od miejsca dla 
użytkownika wózka inwalidzkiego do toalety dostępnej dla 
osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim nie powinna 
przekraczać 40 metrów, a sama trasa również powinna 
być dostępna oraz wolna od jakichkolwiek przeszkód. 

Toalety dostępne dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich powinny posiadać wystarczającą wolną 
powierzchnię, aby umożliwić użytkownikowi wózka 
obrót o 180 stopni oraz udzielenie pomocy przez osobę 
towarzyszącą lub asystenta przy przejściu z wózka na 
toaletę, jeżeli zachodzi taka potrzeba. W związku z 
powyższym wolna powierzchnia (tj. bez jakichkolwiek 
przeszkód lub ograniczeń w postaci mebli itp.) powinna 
mieć wymiary co najmniej 2 200 mm x 1 500 mm. jest 
to minimalna przestrzeń wymagana do manewrowania 
wózkiem w kabinie toalety. należy również upewnić się, że 
strefa do przemieszczania obok toalety wynosi co najmniej  
750-900 mm. 

Użytkownicy wózków inwalidzkich przenoszą się z 
wózka inwalidzkiego na deskę klozetową na różne 
sposoby, oraz wykorzystując różne kąty w zależności od 
stopnia mobilności. jeżeli dostępna jest większą liczba 
toalet dla osób poruszających się na wózkach, powinny 
one charakteryzować się różnymi układami dla osób 
przenoszących się z wózka na toaletę z lewej bądź prawej 

rys. 24 – Przykład dostępnej toalety
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barwy oraz tonacje w odniesieniu do podłóg, ścian, 
drzwi, armatury i wyposażenia, aby wspomóc osoby 
słabowidzące. na przykład wszystkie klamki do drzwi 
oraz pozostały osprzęt powinny wizualnie kontrastować  
z powierzchnią drzwi, a same drzwi powinny kontrastować 
z otaczającymi ścianami. jeżeli muszla klozetowa jest 
biała, to deska powinna być czarna, natomiast w przypadku 
białej armatury należy zastosować kolorowe ściany. 

Wszystkie podłogi powinny być pokryte antypoślizgowym 
materiałem, a w każdej dostępnej toalecie powinna 
znajdować się linka bezpieczeństwa, która sięga aż do 
podłogi po stronie przemieszczania na deskę klozetową, 
aby osoba niepełnosprawna, która upadła na podłogę, 
mogła łatwo do niej sięgnąć. Ponadto na końcu linki 
powinien znajdować się prosty uchwyt o okrągłym 
kształcie, a kolor linki i uchwytu powinien kontrastować ze 
ścianami (najczęściej wykorzystuje się barwę czerwoną). 
W zasięgu każdej deski klozetowej powinien znajdować 
się przycisk anulowania alarmu na wypadek przypadkowej 
aktywacji. Pracownicy stadionu powinni zwracać pilną 
uwagę na alarm bezpieczeństwa i nosić klucze, aby w 
nagłym wypadku móc łatwo otworzyć drzwi toalety. 
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klozetowej osoby korzystające ze specjalnych akcesoriów, 
takich jak rękawiczki czy worki kolostomijne.

należy zamontować niewielką umywalkę na wysokości 
720 – 750 mm od podłogi z baterią jednouchwytową  
z mieszaczem (typu monobloc) lub baterią automatyczną/
na fotokomórkę po stronie umywalki, która znajduje 
się najbliżej toalety. Dostęp do umywalki powinien być 
możliwy zarówno z wózka inwalidzkiego, jak i z pozycji 
siedzenia na sedesie. Ponadto umywalka powinna być na 
tyle duża, aby w razie konieczności mógł z niej korzystać 
jednocześnie asystent osoby niepełnosprawnej. można 
rozważyć umywalki o regulowanej wysokości, aby mogła 
używać ich większa liczba osób niepełnosprawnych. 

Dozowniki mydła, podajniki ręczników oraz suszarki do rąk 
powinny być umieszczone w zasięgu, na wysokości 920 
–1 200 mm oraz 750 mm od środka umywalki. Powinny 
być łatwe w obsłudze (np. na uchwyt lub bezdotykowe). 
należy również zamontować pełnowymiarowe lustro, 
którego podstawa będzie umieszczona na wysokości  
1 000 mm, z reguły za umywalką, aby umożliwić osobom 
poruszającym się na wózku wygodne przejrzenie się. 

Kosze na śmieci, kosze sanitarne oraz pozostałe elementy 
wyposażenia nie powinny blokować dostępu do toalety czy 
akcesoriów, ani zajmować wolnej powierzchni (włączając 
wymaganą przy otwieraniu drzwi przestrzeń o wymiarze 
600 mm). Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz i nie 
zajmować powierzchni użytkowej. W przypadku, gdy 

strony. Spłuczka toaletowa powinna być umieszczona na 
wysokości 800 mm po stronie przemieszczania na deskę 
klozetową, tak aby była w zasięgu osoby o ograniczonej 
sprawności. jeżeli istnieje taka możliwość, toaleta powinna 
być wyposażona w automatyczny (elektroniczny) system 
spłukiwania. Eliminuje to potrzebę sięgania do spłuczki 
stwarzającą niepotrzebne ryzyko upadku. 

Deska klozetowa powinna być umieszczona na wysokości 
450 mm, aby ułatwić przenoszenie, natomiast klapa deski 
klozetowej powinna być zamontowana oraz podparta  
10-15 stopni od pozycji pionowej, aby pełnić rolę oparcia. 
W przypadku braku klapy lub zbiornika na wodę, należy 
zamontować tylne oparcie, a zbiornik bezpiecznie 
przymocować do najbliższej ściany. Podajniki na papier 
toaletowy powinny być umieszczone w takiej odległości, 
aby łatwo było do nich sięgnąć z pozycji siedzącej (450-
750 mm od poziomu podłogi). Preferowane są otwarte 
uchwyty na papier, ponieważ wymagają one minimalnej 
sprawności. 

Toalety powinny być wyposażone w uchwyty w kształcie 
litery L (750 mm w pozycji poziomej i pionowej) 
zamontowane 230 mm nad muszlą klozetową oraz  
150 mm przed nią. Wszystkie uchwyty i poręcze na 
zawiasach powinny być zrównoważone. Hak powinien być 
dostępny na dwóch poziomach (1 050 mm i 1 400 mm nad 
poziomem podłogi) wraz z niewielką półką na wysokości 
750-950 mm, do której mogą sięgnąć z poziomu deski 

rys. 25 – Przykład dostępnej toalety
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nie jest to możliwe, gdyż w ten sposób zostałaby np. 
zajęta strefa przemieszczania, należy zwiększyć wolną 
powierzchnię do wymiaru co najmniej 3 000 mm x 1 500 
mm, aby umożliwić osobom poruszającym się na wózkach 
inwalidzkich dostęp do toalety przy otwartych drzwiach. 
W przypadku drzwi otwieranych do wewnątrz musi istnieć 
możliwość otwierania ich na zewnątrz w sytuacji nagłego 
wypadku. 

należy unikać samozamykaczy i zastąpić je klamką w 
kształcie litery D o długości 100 mm zamontowaną po 
stronie pociągania drzwi – 500 mm od strony zawiasów 
oraz 1 000 mm od poziomu podłogi. Pełnowymiarowa 
pozioma klamka może być zamontowana po wewnętrznej 
stronie drzwi, aby pomóc osobom poruszającym się 
na wózkach inwalidzkich w zamknięciu drzwi za sobą, 
ale należy unikać pionowych klamek, gdyż mogą one 
zaczepiać się o elementy kontrolne wózka inwalidzkiego. 

należy rozważyć automatyczne oświetlenie, które 
uruchamia się, gdy toaleta jest zajęta. W pozostałych 
przypadkach wewnątrz toalety na wysokości maksimum 
1 000 mm nad podłogą powinno się zainstalować 
włączniki światła, które łatwo dosięgnąć po wejściu. jeżeli 
zastosowano automatyczne oświetlenie, oprócz czujnika 
ruchu należy zapewnić rezerwowe włączniki światła. 
należy unikać stałych lub czasowych automatycznych 
systemów oświetlania, ponieważ osoba niepełnosprawna 
może wymagać dłuższego okresu działania oświetlenia niż 
przewidują tego rodzaju systemy. rys. 26 – Przykład dostępnej toalety
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Dostępne toalety dla osób niekorzystających 
z wózków inwalidzkich 
Co najmniej 10% kabin (minimum jedna) w bloku 
toaletowym powinno być zaprojektowanych dla osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej. Oznacza to, że powinny 
być wyposażone w poręcze oraz być wystarczająco duże, 
aby swobodnie zmieściły się tam osoby używające kul, 
bądź o ograniczonej możliwości poruszania nogami, 
zapewniając tym samym miejsce również dla rodziców  
z małymi dziećmi. 

W męskich toaletach co najmniej jeden pisuar na blok 
powinien być dostosowany dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej. Pionowe uchwyty lub poręcze 
należy umieścić w miejscach, gdzie nie są zainstalowane 
osłony. Ponadto naprzeciwko wszystkich umywalek należy 
zapewnić wolną przestrzeń o szerokości 800 mm oraz 
długości 1 100 mm. Ich krawędzie powinny znajdować 
się 780-800 mm nad podłogą. jeżeli to możliwe, z każdej 
strony należy zamontować pionowe poręcze.

Toalety w pomieszczeniach pierwszej pomocy  
Kabiny toaletowe umieszczone w nowych pomieszczeniach 
pierwszej pomocy powinny być niezależnie dostępne 
dla osób niepełnosprawnych. W przypadku remontu 
istniejącego pomieszczenia pierwszej pomocy, dostępna 
toaleta powinna znajdować się wewnątrz lub w bliskiej 
okolicy.
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rys. 27 – Przykład toalety dostosowanej do  
przewijania Changing Places

Toalety dostosowane do przewijania – 
Changing Places 
niektóre kluby piłkarskie wprowadziły w ostatnim czasie 
Changing Places*, toalety dostosowane do przewijania i 
dysponujące centralnie usytuowaną, przyścienną miską 
toaletową. Toaleta Changing Places oferuje więcej 
przestrzeni oraz posiada specjalny sprzęt podnoszący, 
który może być wykorzystany przez osoby niepełnosprawne 
o złożonych i zróżnicowanych potrzebach, często 
wymagające pomocy dwóch osób towarzyszących. 
Wprowadzenie toalety Changing Places pozwoli osobie 
niepełnosprawnej na uczestniczenie w meczu, na który w 
innym wypadku nie mogłaby przyjść, ponieważ potrzebuje 
ona dogodnego miejsca np. w celu zmiany ubrania. 

Toalety Changing Places są zwykle wyposażone w stałe, 
przesuwane lub przenośne systemy podnośnikowe, 
aby asystenci mogli przymocować pas użytkownika 
do podnośnika i wygodnie przemieszczać daną osobę 
w obrębie infrastruktury. Przewidziana jest również 
dodatkowa przestrzeń dla osób niepełnosprawnych, 
które używają dużych, skomplikowanych wózków np.  
z podnoszonymi podnóżkami, pochylanym oparciem lub 
zintegrowanymi butlami z tlenem. 

należy przygotować ławkę do przebierania, aby zapewnić 
stabilną platformę odpowiednią dla zmiany odzieży 
osób dorosłych i dzieci. najlepiej, aby jej wysokość była 

regulowana. może ona być obsługiwana ręcznie bądź 
elektrycznie i na stałe przymocowana do ściany, bądź 
wolnostojąca. należy zapewnić możliwość postawienia 
ławki do przebierania o regulowanej wysokości na 
odpowiedniej, bezpiecznej wysokości dla asystentów, aby 
zmniejszyć ich obciążenie pleców.

Tego rodzaju sprzęt nie jest zaprojektowany dla 
niezależnych osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, ale pozwala osobom niepełnosprawnym 
o złożonych potrzebach na uczestnictwo w meczach. 
W związku z powyższym, jeżeli istnieje taka możliwość, 
kluby powinny rozważyć montaż na swoim stadionie 
toalety Changing Places. Dodatkowych porad w zakresie 
projektowania i montażu toalet Changing Places oraz 
podobnej infrastruktury udzieli lokalna organizacja 
zrzeszająca osoby niepełnosprawne lub CAFE.  

*Changing Places to brytyjskie konsorcjum, w skład którego wchodzi mencap, 
PAmIS, rada miasta nottingham, rada Dumfries and galloway, Zespół ds. 
respektowania godności Ludzkiej przy ministerstwie Zdrowia, rząd Szkocji 
oraz Centrum Dostępności Otoczenia. Więcej informacji na temat Changing 
Places znajduje się na stronie http://www.equalaccess.com.au/news/180/ and 
http://www.mencap.org.uk/node/7141.
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Pomieszczenia pierwszej 
pomocy

Punkty z napojami    

Pomieszczenia pierwszej pomocy muszą być 
dostosowane do wymagań zarówno niepełnosprawnych, 
jak i pełnosprawnych widzów oraz pracowników,  
a także powinny być wyraźnie oznakowane i łatwe do 
zidentyfikowania. Wejście i pomieszczenie powinny być 
wystarczająco duże, aby obsłużyć użytkownika wózka 
inwalidzkiego oraz osobę towarzyszącą lub asystenta, 
biorąc pod uwagę, że każdy z nich może potrzebować 
pierwszej pomocy. 

Osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwość 
niezależnie i w niezakłócony sposób korzystać z punktów 
z napojami, w tym punktów samoobsługowych. Bary  
i lady powinny znajdować się blisko stref obserwowania 
dla widzów niepełnosprawnych oraz być dostępne dla 
wszystkich, w tym także dla użytkowników wózków 
inwalidzkich oraz osób słabowidzących i niewidomych. 

należy wziąć pod uwagę, że niepełnosprawni widzowie mogą 
doświadczać trudności w zakresie korzystania zarówno  
z toalety, jak i punktów z napojami w krótkim czasie, 
jaki jest do dyspozycji podczas przerwy, gdy strefy 
przemieszczania na stadionie są najbardziej zatłoczone. 
W takim przypadku stadiony mogą zdecydować się na 
dostarczanie napojów dla niepełnosprawnych widzów 
przez wyszkolonych wolontariuszy lub pracowników. 
Sprzedawcy obnośni sprzedający napoje i żywność 
mogą również stanowić dobre rozwiązanie w strefach 
obserwowania dla widzów niepełnosprawnych. jednak, 
jeżeli istnieje taka możliwość, infrastruktura stadionu 
powinna być wystarczająco włączająca i dostępna, aby 
niepełnosprawni widzowie mogli korzystać z punktów  
z napojami wspólnie z pozostałymi widzami. 

Lady i bary powinny mieć wydzieloną niższą część dla 
użytkowników wózków inwalidzkich na poziomie najwyżej 
850 mm od podłogi, z wolną przestrzenią pod spodem 
do wysokości co najmniej 700 mm od podłogi. Podłoże 
w tej przestrzeni powinno mieć równy poziom, a miejsca 
siedzące powinny być usuwalne lub powinno ich nie 

Dostępne (tzn. o łatwym dostępie) krzesła z podłokietnikami 
powinny być udostępnione dla towarzyszących przyjaciół 
bądź krewnych o ograniczonej sprawności ruchowej. 
Ponadto dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej lub 
niskim wzroście należy zapewnić regulowaną kozetkę. 

należy również, jak zawsze, zapewnić dobry wizualny 
kontrast pomiędzy sprzętem i meblami oraz otoczeniem 
pomieszczenia pierwszej pomocy, aby pomóc 
słabowidzącym pacjentom lub osobom im towarzyszącym. 

Pomieszczenie pierwszej pomocy powinno znajdować 
się blisko dostępnej toalety i/lub Changing Places lub 
półwyspowej toalety (patrz sekcja K:1, aby uzyskać więcej 
informacji), ale idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby tego 
rodzaju toaleta znajdowała się w pomieszczeniu pierwszej 
pomocy. 

Kierownik stadionu powinien również zadbać o wdrożenie 
procedury ratunkowej, aby do pomieszczenia pierwszej 
pomocy bezpiecznie eskortować osobę niepełnosprawną, 
znajdującą się w dowolnym miejscu na stadionie, włączając 
strefy dla użytkowników wózków inwalidzkich. 

Wszyscy pracownicy i wolontariusze odpowiedzialni za 
obsługę pomieszczenia pierwszej pomocy powinni odbyć 
szkolenie w zakresie zasad postępowania z osobami 
niepełnosprawnymi oraz znajomości problematyki równego 
dostępu, aby mogli z łatwością pomagać i komunikować 
się z osobą niepełnosprawną, niezależnie od tego czy 
jest ona pacjentem, czy też towarzyszącym krewnym lub 
przyjacielem. 

K K:2 :3
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Loże i obszary dla gości

Punkty handlowe i inne 
usługi komercyjne

media

jak wyjaśniono wcześniej, wszystkie obszary stadionu, 
włączając loże i strefy VIP oraz sektory korporacyjne 
i dla zaproszonych gości, powinny być dostępne dla 
osób niepełnosprawnych wraz z wszelką infrastrukturą 
i udogodnieniami. W związku z powyższym, na tych 
obszarach również należy stosować zasady włączającego 
projektowania, a także wprowadzać udoskonalenia 
wymagane w celu zapewnienia równego dostępu. 

Wiele klubów piłkarskich oraz stadionów posiada punkty 
handlowe, które sprzedają produkty i pamiątki klubowe, 
a tego rodzaju sprzedaż stanowi ważne i cenne źródło 
dochodów. niektóre stadiony posiadają również muzea 
oraz pomieszczenia konferencyjne, które są często 
otwarte poza dniami meczowymi. Zapewnienie pełnego 
dostępu do tych obszarów jest bardzo ważne, ponieważ 
niepełnosprawni kibice niczym nie różnią się od 
pełnosprawnych, jeśli chodzi o chęć posiadania klubowej 
koszulki czy innych pamiątek sportowych, a ponadto 
również mogą chcieć uczestniczyć w imprezach klubowych 
i innych wydarzeniach. jeżeli tego rodzaju punkty nie będą 
w pełni dostępne, istnieje prawdopodobieństwo utraty 
klientów, nie tylko tych niepełnosprawnych, ale także ich 
przyjaciół i rodzin. 

Osoby niepełnosprawne stają się coraz bardziej 
aktywne oraz niezależne i słusznie pojawiają się we 
wszystkich obszarach życia publicznego. Zwiększa się 
liczba akredytowanych niepełnosprawnych dziennikarzy 
prasowych i innych przedstawicieli mediów, w tym 
fotografów meczu, którzy powinni mieć taki sam dostęp 

K

K

K

:4

:6

:5
do infrastruktury i usług jak widzowie (w ich przypadku 
do strefy dla mediów, pomieszczenia konferencyjnego, 
obszarów prowadzenia wywiadów itp.). 

Ponadto na starszych stadionach, dziennikarze radiowi  
i telewizyjni mogą ustawiać tymczasowy sprzęt, za pomocą 
którego będą relacjonować mecz. może wiązać się to z 
położeniem tymczasowych kabli, ale dzięki właściwemu 
planowaniu można zapewnić, że nie będą one przecinać 
dróg dla pieszych oraz stref dostępu. jeżeli jednak znajdą 
się one w takim miejscu, muszą być odpowiednio zakryte, 
aby nie utrudniały dostępu i pozwalały użytkownikom 
wózków inwalidzkich oraz pozostałym osobom na 
bezpieczne i swobodne przemieszczanie się po obiekcie. 
Elementy zakrywające powinny zapewniać przejście 
nad kablami i kontrastować wizualnie z otaczającymi 
powierzchniami, aby osoby słabowidzące mogły je łatwo 
zidentyfikować. 

być, aby można było znaleźć miejsce dla użytkowników 
wózków inwalidzkich. nogi stołów lub podstawy powinny 
umożliwiać dostęp użytkownikom wózków inwalidzkich. 
należy również uwzględnić pewną liczbę miejsc siedzących 
z podłokietnikami, aby pomóc osobom o ograniczonej 
sprawności ruchowej we wstawaniu i siadaniu.
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Drogi wyjściowe

Systemy alarmowe i  
reagowanie w sytuacjach 
awaryjnych

Zgodnie z wyjaśnieniem zamieszczonym w poprzednich 
sekcjach niniejszej publikacji, większość wytycznych 
zaleca rozproszenie niepełnosprawnych widzów w obrębie 
całego stadionu, przy czym w miarę możliwości każda 
trybuna powinna być wyposażona w dostępne dla nich drogi 
wejściowe i wyjściowe. Wiele jednak zależy od projektu 
stadionu, liczby zapewnionych dostępnych sektorów  
i wejść, a także planu bezpieczeństwa wprowadzonego 
przez dyrektora stadionu. W rzeczywistości wiele 
istniejących stadionów dysponuje ograniczoną liczbą 
punktów dostępnych dla osób niepełnosprawnych. jednak 
nawet w tego rodzaju okolicznościach przemyślane 
rozwiązania i zmiany projektowe powinny umożliwić 
wprowadzenie łatwiej dostępnych wejść zapewniających 
większą możliwość wyboru osobom niepełnosprawnym. 
jako drogi wyjściowe mogą służyć po prostu typowe drogi 
wejściowe pokonywane w odwrotnym kierunku.

Procedury bezpieczeństwa powinny zapobiegać 
zamieszaniu i konfliktom między niepełnosprawnymi  
i pełnosprawnymi widzami zarówno podczas opuszczania 
stadionu w normalnych warunkach, jak i w przypadku 
ewakuacji w sytuacjach awaryjnych.

Autorzy publikacji pragną podkreślić, jak ważne jest 
zwracanie się do lokalnych ekspertów o radę w sprawie 
systemów bezpieczeństwa, systemów awaryjnych 
i sposobów reagowania w sytuacjach awaryjnych. 
Zawarte tu informacje zamieszczono wyłącznie w celach 
informacyjnych. Lokalnie mogą obowiązywać inne 
regulacje, przepisy i normy.

Kluczem do zapewnienia dostępności służb udzielających 
pomocy w nagłych przypadkach jest planowanie. 
Dyrektorzy stadionów powinni zdawać sobie sprawę ze stale 
wzrastającej liczby aktywnych osób niepełnosprawnych 
w społeczności, a więc i na ich stadionie w dniu 
meczowym. muszą więc zapewnić w ramach planowania 
kryzysowego analizę najlepszego sposobu obsługi osób 
niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Podobnie jak 
w przypadku prawidłowego planowania dostępu, we 
właściwych procedurach ewakuacji, udzielania pierwszej 
pomocy i postępowania w sytuacjach awaryjnych należy 
uwzględnić szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych. 
jednak środki ułatwiające ludziom znalezienie drogi, 
zwłaszcza w nieznanym otoczeniu, mają istotne znaczenie 
dla każdego, nie tylko dla osób słabo widzących,  
o ograniczonym postrzeganiu kolorów lub z utratą słuchu.

Istotne znaczenie ma kwestia zapewnienia bezpieczeństwa 
niepełnosprawnym widzom i pracownikom przed meczem, 
podczas jego trwania i po meczu, w tym podczas 
opuszczania przez nich stadionu. Kluby i dyrektorzy 
stadionów powinni pamiętać, że wprawdzie nie wszyscy 
widzowie przybywają na stadion w tym samym czasie, ale 
wszyscy chcą go jednocześnie opuścić.
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Stwierdzenie, że osoby słabosłyszące są całkowicie 
niewrażliwe na dźwięki nie zawsze jest zgodne  
z prawdą; wiele z nich ma wystarczająco wrażliwy słuch, 
aby bez urządzeń wspomagających usłyszeć typowe 
dźwiękowe sygnały alarmowe. W większości przypadków 
słabosłyszący i niesłyszący widzowie rozsądnie zakładają, 
że mogą polegać na innych widzach i personelu, 
którzy ostrzegą ich w sytuacji awaryjnej. należy jednak 
rozważyć wprowadzenie wizualnych sygnałów alarmu 
pożarowego lub stroboskopowego systemu oświetlenia 
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Krytycznym elementem zarządzania stadionem są 
oczywiście środki bezpieczeństwa. nie należy ich jednak 
interpretować w sposób prowadzący do nałożenia na 
osoby niepełnosprawne niepotrzebnych ograniczeń. jak 
wyjaśniono w innych częściach niniejszego dokumentu, 
projekt uwzględniający dostępność powinien zapewniać 
możliwość ulokowania niepełnosprawnych widzów 
na wszystkich poziomach stadionu (a nie tylko na 
poziomie boiska), bez narażania ich i innych osób na 
niebezpieczeństwo.

Pozioma droga ewakuacyjna
Tradycyjne normy bezpieczeństwa pożarowego 
wymagają, aby drogi ewakuacyjne nie były zastawiane, 
aby zapewnione były dźwięki lub sygnały ostrzegające o 
pożarze, a ludzie byli w stanie ewakuować się samodzielnie, 
korzystając ze stopni i schodów. Takie rozwiązanie 
jest oczywiście niewystarczające dla niektórych osób 
niepełnosprawnych, ale na stadionach można wprowadzić 
zadowalające rozwiązania wspomagające ewakuację 
poprzez zastosowanie odpowiednich metod wznoszenia 
konstrukcji ognioodpornych oraz opracowanie spójnego 
systemu zarządzania ewakuacją, we współpracy  
z lokalnymi organami bezpieczeństwa i strażą pożarną. 
jeżeli drogi ewakuacyjne są wykorzystywane przez osoby 
niepełnosprawne i pełnosprawne, istotne znaczenie ma 
to, aby dyrektorzy stadionów zapewnili pracownikom 
i stewardom pracującym w dniu rozgrywania meczu 
szkolenia w zakresie świadomości kwestii związanych 
niepełnosprawnością oraz uczulili ich na potencjalne 
konflikty dotyczące bezpieczeństwa w sytuacji awaryjnej.

miejsca schronienia 
miejscem schronienia jest powierzchnia, której konstrukcja 
może standardowo powstrzymywać ogień przez co 
najmniej pół godziny, i z której bezpieczna droga 
ewakuacyjna prowadzi do wyjścia końcowego przez 
zabezpieczoną klatkę schodową lub zewnętrzne schody 
ewakuacyjne. W miarę możliwości należy zapewnić 
dostęp do wind awaryjnych, ale w każdym przypadku 
drogi ewakuacyjne z miejsc schronienia na wszystkich 
poziomach muszą spełniać wymogi lokalnych przepisów 
i norm bezpieczeństwa oraz być uzgodnione z lokalnymi 
organami bezpieczeństwa i strażą pożarną.

miejsca schronienia są projektowane w celu zapewnienia 
tymczasowej bezpiecznej powierzchni dla osób 
niepełnosprawnych, gdzie mogą one oczekiwać na windę 
ewakuacyjną lub pomoc w pokonaniu schodów w górę lub 
w dół. miejsca schronienia muszą być wystarczająco duże 
lub ich liczba musi być wystarczająca do pomieszczenia 
maksymalnej liczby osób niepełnosprawnych oczekiwanych 
na każdym poziomie. może to być część budynku 
oddzielona od każdego potencjalnego źródła pożaru lub 
zabezpieczony hol, korytarz lub klatka schodowa. jako 
miejsce schronienia może też służyć otwarta przestrzeń, 
np. płaski dach, balkon lub podium, w wystarczającym 
stopniu zabezpieczone przed zagrożeniem pożarowym 
(lub od niego oddalone) i wyposażone w środki ewakuacji.

niezależnie od wykorzystywanej powierzchni, każde 
miejsce schronienia musi zapewnić osobom poruszającym 
się na wózkach inwalidzkich wystarczającą ilość miejsca do 
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ostrzegawczego, które będą współpracować z systemem 
sygnałów dźwiękowych. W szczególności tego rodzaju 
systemy powinny być widoczne w budynkach mieszczących 
toalety, w kabinach toalet oraz przed windami na terenie 
stadionu. W miarę możliwości informacje dotyczące 
stanu bezpieczeństwa i sytuacji awaryjnych powinny być 
również podawane na tablicach wyników lub na ekranach 
znajdujących się na terenie stadionu. Do alternatywnych 
środków ogłaszania alarmu należą systemy przywoławcze, 
urządzenia wytwarzające drgania oraz sygnały dźwiękowe 
nadawane w starannie dobranych pasmach częstotliwości.

Sygnalizatory alarmu przeciwpożarowego i gaśnice 
powinny być umieszczone na dostępnej wysokości, aby 
w sytuacji awaryjnej mógł ich dosięgnąć każdy, również 
osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. na terenie 
stadionu należy ponadto rozmieścić na odpowiednio niskiej 
wysokości czytelne procedury postępowania w sytuacjach 
awaryjnych oraz mapy wskazujące rozmieszczenie dróg 
wyjściowych.

Pracownicy stadionu powinni być przeszkoleni w zakresie 
bezpiecznej ewakuacji osób niepełnosprawnych w 
sytuacjach awaryjnych, a zespoły reagowania powinny 
dysponować informacjami na temat typowych problemów 
zdrowotnych i schorzeń tych osób, aby mogły reagować 
we właściwy sposób.

Osobom niepełnosprawnym, mającym problemy  
z poruszaniem się, należy zapewnić wybór więcej niż 
jednej drogi wejściowej i wyjściowej. Ponadto powinny być 
dostępne specjalne urządzenia ułatwiające ich ewakuację.
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manewrowania, a wszystkim potrzebującym schronienia 
– miejsce oczekiwania na ewakuację bez negatywnych 
skutków dla ewakuacji innych osób. Zaleca się ponadto 
zapewnienie systemu komunikacji między każdym 
miejscem schronienia a punktem kontroli pożarowej, aby 
uniknąć pozostawienia osób niepełnosprawnych bez 
pomocy w sytuacji awaryjnej.

Windy ewakuacyjne
Typowa winda osobowa może być użyta do ewakuacji w 
sytuacji awaryjnej jedynie pod warunkiem wyposażenia jej 
w zabezpieczenia wymagane w windach ewakuacyjnych. 
na stadionie winda ewakuacyjna jest w praktyce 
niezbędna dla zapewnienia szybkiej ewakuacji osób 
niepełnosprawnych, przede wszystkim osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. W przeciwieństwie do 

typowej windy osobowej, zasadnicze znaczenie ma 
wymóg, aby winda, która ma służyć jako środek ewakuacji 
osób niepełnosprawnych, mogła w przypadku pożaru 
nadal działać z zachowaniem wystarczającego poziomu 
bezpieczeństwa. jest to możliwe tylko pod warunkiem 
zainstalowania odpowiednich zabezpieczeń w jej układzie 
mechanicznym i w konstrukcji szybu windy. nawet w 
przypadku wprowadzenia tego rodzaju zabezpieczeń 
winda może zawieść, kluczowe znaczenie ma więc 
możliwość zapewnienia osobie niepełnosprawnej, która 
dotarła do miejsca schronienia z windą ewakuacyjną, 
dostępu do klatki schodowej jako ostateczności w 
sytuacji, gdyby warunki w miejscu schronienia stały się 
niemożliwe do wytrzymania. Każda winda ewakuacyjna 
i odpowiadające jej miejsca schronienia powinny więc 
zapewniać dostęp do zabezpieczonej klatki schodowej, 
którą w razie potrzeby można znieść na dół osoby na 
wózkach inwalidzkich (bardziej szczegółowe informacje na 
temat schodów ewakuacyjnych zamieszczono w dalszej 
części niniejszego rozdziału).

Do ewakuacji osób niepełnosprawnych można też 
wykorzystać windę przeciwpożarową (przeznaczoną 
do użytku przede wszystkim przez straż pożarną). 
Dyrektor stadionu może wprowadzić ustalenia dotyczące 
rozpoczęcia takiej ewakuacji, polegające na przejęciu 
kontroli nad tymi windami do czasu przybycia straży 
pożarnej, która może następnie kontynuować ewakuację 
osób niepełnosprawnych znajdujących się jeszcze na 
terenie obiektu. Tego rodzaju windy muszą spełniać 
wymogi lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i sytuacji awaryjnych oraz wymogi określone dla 

wind ewakuacyjnych. Zasadnicze znaczenie ma 
również nawiązanie kontaktu z odpowiednim organem 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, aby skoordynować 
procedury korzystania z windy przeciwpożarowej do celów 
ewakuacji.

Wszystkie windy przeznaczone do stosowania jako 
windy ewakuacyjne muszą być wyraźnie oznaczone, a 
odpowiednie oznakowanie należy umieścić na każdym 
poziomie. Winda ewakuacyjna powinna znajdować się 
w obszarze zabezpieczonym lub w miejscu schronienia 
zawierającym szyb windy oraz zabezpieczony hol na 
każdym poziomie obsługiwanym przez tę windę. jak 
wspomniano, zabezpieczone miejsce schronienia powinno 
również zawierać zabezpieczoną klatkę schodową (schody 
ewakuacyjne). Z wyjątkiem wind obsługujących tylko dwa 
piętra, windy ewakuacyjne powinny zawierać przełącznik 
sprowadzający windę do wyjścia końcowego (z reguły 
na poziomie parteru), który blokuje przyciski przywołania 
i umożliwia przejęcie kontroli przez osobę uprawnioną. 
głównym źródłem zasilania energią elektryczną powinien 
być główny podobwód przeznaczony tylko dla danej 
windy. Winda powinna mieć ponadto dodatkowe zasilanie  
z niezależnego generatora, głównego lub awaryjnego, oraz 
automatyczny przełącznik zmiany źródła zasilania. Każda 
podstacja elektryczna, tablica rozdzielcza lub generator, 
które zasilają windę, muszą być w stanie wytrzymać skutki 
działania ognia przez co najmniej taki sam okres jak szyb 
windy.
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Krzesła ewakuacyjne
W sytuacji awaryjnej, w której użycie windy ewakuacyjnej 
nie jest możliwe, do szybkiego i bezpiecznego 
przetransportowania w dół po schodach osób 
niepełnosprawnych można stosować krzesła ewakuacyjne. 
Krzesło ewakuacyjne umożliwia ewakuację osoby 
niepełnosprawnej lub rannej klatką schodową w dół przez 
jedną osobę, bez konieczności podnoszenia ciężarów lub 
korzystania z siły rąk.

na rynku dostępne są różne modele krzeseł ewakuacyjnych. 
minimalne wymogi to niewielka masa i prosta obsługa. 
Powinny być mocowane na ścianie lub składane, aby można 
było je bezpiecznie przechować w miejscach schronienia i 
głównych obszarach ewakuacji, gotowe do użycia w sytuacji 
awaryjnej. Wszyscy pracownicy powinni znać miejsca ich 

przechowywania i 
przejść szkolenie 
w zakresie pra-
widłowego korzy-
stania w sytuacjach 
awaryjnych.

W razie konieczności 
przeniesienia osoby 
niepełnosprawnej 
z jej wózka inwa-
lidzkiego na krzesło 
ewakuacyjne należy 
dołożyć starań, aby 
przeniesienie to 
odbyło się w sposób 

bezpieczny, oraz zabezpieczyć pozycję osoby w krześle 
ewakuacyjnym, które powinno być wyposażone w pas lub 
uprząż bezpieczeństwa.

Schody ewakuacyjne 
jeżeli w miejscu schronienia nie ma dostępu do windy 
ewakuacyjnej, obsługujące je schody muszą spełniać 
odpowiednie wymogi dotyczące bezpieczeństwa 
ewakuacji. Z reguły maksymalna wysokość podstopnicy 
powinna w nich wynosić 170 mm zamiast 180 mm, 
dopuszczalnych jako maksymalna wysokość dla schodów 
ewakuacyjnych w innych obiektach.

Zazwyczaj wąskie klatki schodowe z ciasnymi zakrętami 
uznaje się za nieodpowiednie do celów ewakuacji. Klatki 
schodowe muszą mieć szerokość wystarczającą, by w 
razie potrzeby można było znieść w dół wózki inwalidzkie 
wraz z ich użytkownikami. minimalna szerokość każdej 
części systemu ewakuacyjnego na stadionie wynosi  
1 100 mm dla istniejących obiektów i 1 200 mm dla  
nowych konstrukcji. Taka szerokość jest wystarczająca do 
przepuszczenia znormalizowanego wózka inwalidzkiego 
z rurek stalowych. jeżeli poręcze wystają ponad krawędź 
schodów o więcej niż 100 mm, podane minimalne wymiary 
mają zastosowanie do odległości między poręczami.

Poręcze i strzałki kierujące do wyjścia 
Szczególną uwagę należy zwrócić na projekt poręczy dla 
schodów ewakuacyjnych. Poręcze powinny kontrastować 
kolorem ze ścianami, być ciągłe oraz wystarczająco duże 
i oddalone od ściany, aby zapewnić pewny uchwyt. Zaleca 
się również, aby były oznakowane strzałkami wskazującymi 

rys. 28 – Przykładowe krzesło  
ewakuacyjne

kierunek do najbliższego poziomu, na którym znajduje się 
wyjście, umieszczonymi na każdym poziomie z wyjątkiem 
parteru lub poziomu, na którym znajduje się wyjście.

Podnośniki schodowe do wózków inwalidzkich 
W miejscach, w których dla zapewnienia dostępu w 
normalnych warunkach stosuje się podnośniki schodowe 
do wózków inwalidzkich, nie należy ich wykorzystywać 
do celów ewakuacji. jednak gdy podnośniki schodowe 
są zainstalowane na klatce schodowej przeznaczonej do 
użytku również do celów ewakuacji w sytuacji alarmowej, 
zasadnicze znaczenie ma zachowanie szerokości tej klatki 
na poziomie wymaganym dla schodów ewakuacyjnych 
– nie może być ona ograniczona przez umocowane na 
stałe elementy podnośnika, takie jak poręcz nośna. Być 
może także na innych odcinkach drogi ewakuacyjnej 
trzeba będzie uwzględnić miejsce zajmowane przez inne 
elementy instalacji podnośnika, takie jak układ zasilania  
i sam podnośnik w czasie, gdy nie jest on w użyciu.

Podjazdy
Podjazdy mogą stanowić użyteczną alternatywę wobec 
schodów, ale zgłoszono obawy dotyczące ich przydatności 
w przypadku niewielkich zmian poziomu w obrębie 
stadionów, gdyż mogą być trudne do zauważenia podczas 
ewakuacji w sytuacji alarmowej. W miejscach, w których 
są konieczne, spadek powinien być możliwie niewielki  
i powinny spełniać wymogi lokalnych przepisów budowlanych 
i przepisów bezpieczeństwa. Ponadto powinny być wyraźnie 
oznakowane, aby zwracać ludziom uwagę na zmianę 
poziomu. Dalsze ogólne informacje na temat podjazdów 
zamieszczono w sekcji H:4.
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Szykanowanie i 
wykorzystywanie osób 
niepełnosprawnych 
Dla niektórych europejskich niepełnosprawnych 
bezpieczeństwo jest prawem, którego często 
im się odmawia. Przemoc i wrogość wywołane 
„niepełnosprawnością” danej osoby mogą mieć miejsce 
na ulicy, w środkach transportu publicznego, w pracy, w 
domu, w sieci; ich przejawy demonstrowane są tak często, 
że osoby niepełnosprawne zaczynają je akceptować 
jako element codzienności i często są zmuszone do 
podejmowania nadzwyczajnych działań, aby ich uniknąć, 
co ogranicza ich własne życie. U podłoża tego rodzaju 
przestępstw leży ignorancja, uprzedzenia, dyskryminacja 
i nienawiść, dla których nie ma miejsca w otwartym  
i demokratycznym społeczeństwie. Poczucie lub faktyczny 
stan braku bezpieczeństwa lub akceptacji – od unikania 
lub odtrącenia po przemoc, szykanowanie i tworzenie 
negatywnych stereotypów – wywiera znaczący niekorzystny 
wpływ na poczucie bezpieczeństwa i samopoczucie osób 
niepełnosprawnych. ma też istotny wpływ na ich zdolność 
do udziału w społecznym i ekonomicznym życiu swoich 
społeczności.

jak wynika z raportu sporządzonego przez Biuro 
Zarządzania Publicznego zleconego przez brytyjską 
Komisję ds. równości i Praw Człowieka (Equality and 

Choć autorzy niniejszej publikacji skupili uwagę na 
normach projektowania i zaleceniach dotyczących dobrej 
praktyki, warto zauważyć, że projektowanie i zarządzanie 
obiektem są ze sobą ściśle powiązane.

Dobrze zaprojektowane obiekty powinny ograniczać 
potrzebę zatrudnienia dodatkowych stewardów  
i pracowników w dniach meczowych. jednak niezależnie 
od jakości projektowania obiektów, szkolenie w zakresie 
świadomości na temat dostępu i zasad postępowania 
wobec osób niepełnosprawnych pozostaje głównym 
czynnikiem decydującym o świadczeniu prawdziwie 
dostępnych usług. Ogólnie uznaje się, że bariery 
związane z postawami i bariery komunikacji, a także 
błędne wyobrażenia i stereotypy mogą okazać się 
nawet trudniejsze do przezwyciężenia niż przeszkody 
architektoniczne.

Kierownictwo klubów i stadionów powinno więc zapewnić 
właściwe przeszkolenie wszystkich pracowników działów 
obsługi klienta i stewardów zatrudnianych w dniach 
meczowych, a także wyczulić ich na potrzeby osób 
niepełnosprawnych. Znajomość wszystkich obiektów 
stadionu, w tym ich położenia i dostępności, oraz 
obycie z nimi to zasadnicza część szkolenia. napisane 
zrozumiałym językiem ulotki o stadionie, zawierające 
informacje dotyczące dostępności obiektu dla osób 
niepełnosprawnych i oferowanych usług oraz wskazujące, 
jak do nich dotrzeć, są cenną wskazówką zarówno dla 
pracowników, jak i dla niepełnosprawnych widzów.

Pracownicy i stewardzi powinni zostać przeszkoleni w 
zakresie ogólnych zasad postępowania wobec osób 

niepełnosprawnych, a także świadomości na temat 
dostępności w powiązaniu z wykonywaną pracą i miejscem 
pracy. Celem szkolenia z zakresu zasad postępowania 
wobec osób niepełnosprawnych oraz z zakresu 
świadomości na temat dostępności jest lepsze zrozumienie 
kwestii niepełnosprawności przez wszystkich pracowników 
działów obsługi klienta i wolontariuszy. Szkolenie powinno 
dostarczyć im narzędzi i podnieść pewność siebie potrzebną 
do przestrzegania podstawowych zasad postępowania 
wobec osób niepełnosprawnych i nabycia świadomości 
na temat dostępności podczas pełnienia swoich funkcji. 
Szkolenie powinno być skuteczne oraz odpowiednie 
kulturowo i powinno skupiać uwagę na praktycznych 
sposobach zapewnienia wszystkim niepełnosprawnym 
widzom wysokiej jakości wrażeń w dniu rozgrywania 
meczu.

Wyznaczony przedstawiciel ds. osób niepełnosprawnych 
lub ds. dostępności wraz z dyrektorem stadionu powinien 
brać udział w planowaniu działań przed meczem. Powinien 
zapewnić pełne przeszkolenie stewardów i pracowników 
zatrudnionych w dniu rozgrywania meczu, aby umieli 
oni postępować w sytuacjach związanych z kwestią 
dostępności i niepełnosprawności, takich jak dotarcie na 
stadion, opuszczenie go i poruszanie się na jego terenie, 
parkowanie samochodu, obiekty (w tym toalety, catering 
i sklepy klubowe), widownia i procedury ewakuacji w 
sytuacjach awaryjnych.
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Podstawowe zasady 
postępowania z osobami 
niepełnosprawnymi
Osoby niepełnosprawne oczekują takiego samego 
poziomu obsługi jak pełnosprawne. Szkolenie w zakresie 
niepełnosprawności i równych zasad postępowania 
dotyczy właśnie odpowiedniej obsługi klientów. Aby 
dokładnie zrozumieć czego oczekuje klient, należy skupić 
uwagę raczej na jego osobie, niż na niepełnosprawności 
lub chorobie. Szczególne potrzeby tych osób mogą 
być inne niż w przypadku pełnosprawnych klientów, ale 
podejście pracownika powinno być takie samo. należy po 
prostu dążyć do usunięcia wszelkich barier, które mogą 
ograniczać korzystanie przez nich z usług i udogodnień.

Osoby niepełnosprawne, z którymi stykają się pracownicy, 
to w większości koledzy i wolontariusze pracujący na 

Human rights Commission)*, „w porównaniu z osobami 
pełnosprawnymi osoby niepełnosprawne są bardziej 
narażone na stanie się ofiarą. Dowody świadczą o tym, że 
osoby wykazujące trudności w uczeniu się lub cierpiące 
na zaburzenia psychiczne są szczególnie zagrożone i 
częściej padają ofiarą przemocy.”
*Doświadczenia osób niepełnosprawnych dotyczące ukierunkowanej przemocy 
i wrogości: Chih Hoong Sin, Annie Hedges, Chloe Cook, nina mguni i natasha 
Comber, Biuro Zarządzania Publicznego, Komisja ds. równości i Praw 
Człowieka, 2009 r.

Ponadto w raporcie zwrócono uwagę na znacznie zaniżoną 
liczbę zgłaszanych incydentów, i to nie tylko z powodu 
barier w systemie karnym lub w organizacjach będących 
stronami trzecimi: „również relacja między ofiarą a 
sprawcą może stanowić dla osoby niepełnosprawnej 
istotne wyzwanie w odniesieniu do jej chęci i możliwości 
zgłoszenia incydentu.” Osoby niepełnosprawne mogą też 
obwiniać się za to, co im się przydarzyło, lub po prostu 
pogodzić się z tego rodzaju incydentami jako elementem 
codziennego życia.

CAFE i FArE (Football Against racism in Europe) 
otrzymały kilka raportów* i zdjęć dotyczących przestępstw 
z nienawiści wobec osób niepełnosprawnych, takich jak 
przemoc werbalna, obraźliwe hasła i groźby przemocy 
fizycznej, które miały miejsce podczas europejskich meczy 
piłki nożnej. Ponadto incydenty przemocy werbalnej i 
znęcania się odnotowano na kilku forach internetowych 
kibiców piłki nożnej. Autorzy niniejszej publikacji apelują do 
wszystkich zainteresowanych o zachowanie świadomości 
tych zagrożeń i wykazanie czujnej postawy poprzez 
monitorowanie i zgłaszanie incydentów przemocy wobec 
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stadionie lub widzowie przybywający na stadion, aby 
miło spędzić tam czas. nie potrzebują litości, a jedynie 
poszanowania i dobrej obsługi.

należy pamiętać, że nie wszystkie osoby niepełnosprawne 
korzystają z wózka inwalidzkiego, a wiele z nich 
musi zmagać się z licznymi barierami fizycznymi, 
czuciowymi, psychologicznymi lub intelektualnymi. Są 
np. osoby słabowidzące i niewidome, które mają ponadto 
ograniczone możliwości poruszania się i mogą korzystać 
ze środków wspomagających chodzenie, takich jak laska, 
balkonik lub kule, a osoby napotykające na trudności w 
uczeniu się mogą być przy tym niewidome, niesłyszące 
lub korzystać z wózka inwalidzkiego. Ponadto wiele osób 
niepełnosprawnych cierpi na niewidoczne lub ukryte 
schorzenia, takie jak artretyzm, padaczka, choroby serca, 
trudności w oddychaniu, zaburzenia psychiczne i utrata 
słuchu. Tego rodzaju niepełnosprawni widzowie również 
mogą wymagać dodatkowej uwagi i wsparcia podczas 
korzystania z obiektów i usług, podobnie jak osoby 
poruszające się na wózku inwalidzkim i niewidomi.

osób niepełnosprawnych na stadionie. należy przy 
tym uwzględnić wprowadzenie skutecznego systemu 
raportowania oraz serwisów informacyjnych podnoszących 
wiedzę o tej mniej znanej formie przemocy.
*nienawiść: monitorowanie rasizmu, dyskryminacji i zbrodni nienawiści w 
polskim i ukraińskim futbolu w latach 2009-2011.
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język wolny od  
dyskryminacji 

Skuteczne  
porozumiewanie się

Autorzy niniejszej publikacji dołożyli starań, aby w 
miarę możliwości w całym dokumencie posługiwać się 
społecznym modelem niepełnosprawności, zgodnie  
z opisem zamieszczonym w sekcji A.

Istotne znaczenie dla nas wszystkich ma dążenie do 
stosowania prawidłowych terminów przy zwracaniu się 
do osób niepełnosprawnych oraz odejście od stosowania 
bardziej niekorzystnych lub poniżających, stereotypowych 
słów i wyrażeń stosowanych czasami przy ich opisie.

należą do nich takie terminy jak „ograniczony”, 
„kaleka”, „inwalida” i „upośledzony”. na przykład słowo 
„inwalida” wywodzi się z angielskiego słowa „invalid”, 
które dosłownie oznacza nieważny lub bezwartościowy,  
a słowo „upośledzony” (handicapped) wiele osób wywodzi 
z angielskiego słowa używanego niegdyś do opisu osoby 
żebrzącej z czapką w ręku („hand-and-cap” lub „handicap”).

Zmiana społeczeństwa musi potrwać, ale rodzina piłkarska 
może zająć wiodącą pozycję, podejmując pozytywne 
kroki, które pomogą wyeliminować negatywne stereotypy 
i sposoby postrzegania osób niepełnosprawnych. Aby 
uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat, 
prosimy o skontaktowanie się z CAFE.

Skuteczne porozumiewanie się jest ważne podczas 
udzielania pomocy każdemu klientowi, a szczególnie istotne 
w przypadku niektórych osób niepełnosprawnych takich 
jak osoby słabowidzące i niewidome oraz słabosłyszące  
i niesłyszące (bardziej szczegółowe informacje na ten 
temat zamieszczono w sekcji j).

mówiąc o rzeczach, które dotyczą osoby niepełnosprawnej, 
istotne jest, aby zawsze zwracać się bezpośrednio do 
niej, a nie do osoby towarzyszącej. należy pamiętać też 
o tym, aby zwracać się do osób niepełnosprawnych z 
szacunkiem. Podczas rozmowy z osobą poruszającą się na 
wózku inwalidzkim najlepiej cofnąć się o krok, przykucnąć 
lub usiąść, aby ta osoba mogła dobrze nas widzieć bez 
naciągania szyi lub konieczności spoglądania w górę. 
może się okazać, że dla ułatwienia porozumiewania się 
trzeba będzie przenieść się w bardziej spokojne miejsce.

należy uważnie słuchać. jeżeli osoba niepełnosprawna 
ma trudności w uczeniu się lub cierpi na zaburzenia mowy, 
trzeba mieć świadomość, że na jej wyjaśnienia, zadanie 
pytania lub podanie odpowiedzi trzeba będzie może 
poczekać dłużej niż zwykle. nigdy nie należy kończyć 
za kogoś rozpoczętego przez niego zdania. Powinno się 
zawsze uważnie i cierpliwie wysłuchać tego, co mówi dana 
osoba, a jeżeli nie uda się jej zrozumieć, bez obaw należy 
poprosić o powtórzenie. Ewentualnie można powtórzyć 

M M:3 :4

SZKOLEnIA W ZAKrESIE DOSTĘPnOśCI
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Pomoc osobie 
niepełnosprawnej 
nie wolno zakładać, że osoba niepełnosprawna potrzebuje 
pomocy ze względu na samą niepełnosprawność. To, co 
dla nas może wyglądać jak zmaganie się, może po prostu 
oznaczać, że osoba niepełnosprawna dobrze daje sobie 
radę we własnym tempie i na własny sposób. Trzeba 
zawsze najpierw zapytać, a jeżeli osoba niepełnosprawna 
powie, że nie potrzebuje pomocy, nie należy narzucać się 
jej i nie obrażać się z powodu odrzucenia naszej oferty.

należy być proaktywnym i proponować pomoc tam, 
gdzie naszym zdaniem jest ona potrzebna, ale nigdy nie 
wolno dotykać osoby niepełnosprawnej ani jej sprzętu 
pomocniczego bez jej zezwolenia. jest to niegrzeczne, 
a ponadto może zakłócić jej równowagę. jeżeli osoba 
niepełnosprawna poprosi o pomoc w odprowadzeniu na 
miejsce siedzące lub do innego obiektu, a my nie możemy 
opuścić swojego stanowiska, należy wezwać na pomoc 
kolegów.

gdy o pomoc poprosi osoba poruszająca się na wózku 
inwalidzkim, najpierw należy zapytać ją, dokąd chce się 
udać, a potem uprzedzić, że zamierzamy pchać jej wózek.

Odprowadzając osobę słabowidzącą lub niewidomą, 
pozwólmy jej chwycić nas pod ramię i iść obok. należy 

zawsze opisywać obraną drogę lub trasę, np. „Po przejściu 
kilku metrów skręcimy w lewo” lub „Za chwilę dojdziemy do 
schodów”. Po przybyciu na miejsce przeznaczenia należy 
poinformować osobę niepełnosprawną, gdzie się znajduje, 
i w razie potrzeby poprosić innego pracownika o przejęcie 
opieki nad nią.

jeżeli osoba niepełnosprawna ma psa asystującego, 
może zdecydować, że woli iść samodzielnie obok nas. Psy 
asystujące są świetnie wyszkolone i podczas pracy nie 
należy ich dotykać, klepać, karmić ani rozpraszać. 

I co najważniejsze – nie trzeba bać się osób 
niepełnosprawnych. nie zwrócą uwagi na nasze błędy, 
jeżeli będziemy ich traktować z szacunkiem i zrozumieniem.

M:5jej to, co według nas powiedziała, aby upewnić się, że 
prawidłowo ją zrozumieliśmy.

Osoby słabosłyszące i niesłyszące mogą wymagać 
odczytywania słów z ruchu warg. W takim przypadku 
podczas rozmowy należy zwrócić do nich twarz i nie 
zakrywać ust ani twarzy. należy pamiętać o tym, że ostre 
słońce lub cień mogą przesłaniać wyraz twarzy i utrudniać 
czytanie z ruchu warg. należy mówić jasno, stosując 
proste, krótkie zdania, ale w normalnym tempie i normalnym 
tonem, chyba że rozmówca specjalnie poprosi, aby mówić 
głośniej lub wolniej. jeżeli osoba niepełnosprawna nas nie 
zrozumiała, nie trzeba bać się powtarzania. można również 
spróbować inaczej ująć to, co zostało powiedziane. Dla 
niektórych słabosłyszących i niesłyszących osób oraz 
dla osób mających trudności w uczeniu się, ułatwieniem 
może być wykonywanie gestów dłońmi lub korzystanie 
z mapy przy wskazywaniu kierunku, a jeżeli przekaz nie 
został zrozumiany, można zaproponować komunikowanie 
się przy użyciu długopisu i kartki papieru. W rozmowie z 
osobą mającą trudności w uczeniu się, szczególnie istotne 
jest używanie pozytywnych, prostych zdań, takich jak „Czy 
szuka Pan/Pani sektora z miejscami siedzącymi?”, raczej 
niż „nie szuka Pan/Pani sektora z miejscami siedzącymi, 
prawda?”

SZKOLEnIA W ZAKrESIE DOSTĘPnOśCI
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Opracowany przykład nr 1
Opis: nowy stadion dla 50 000 widzów, położony poza 
miastem, z dobrymi połączeniami kolejowymi i drogowymi 
oraz lokalnymi połączeniami autobusowymi. W kierunku 
z północy na południe poziom terenu, na którym leży 
obiekt zmienia się o 2 m. na miejscu zlokalizowany jest 
ograniczony parking na 100 samochodów. Publiczne 
parkingi są dostępne w różnych miejscach położonych w 
promieniu 2 km.

Plan dostępności i krótki opis: Konsultant ds. dostępności 
we współpracy z zespołem projektantów i klubem opracował 
opis dostępności obiektu i biznesplan uwzględniający 

Zamieszczone poniżej opracowane przykłady dobrej 
praktyki w zakresie poprawy warunków projektu, oparte 
na fikcyjnych klubach i miejscach, zostały wybrane 
z UK Accessible Stadia guide (Brytyjski przewodnik 
odostępności stadionów) i przystosowane (za specjalnym 
zezwoleniem). jeden z nich został zamieszczony w 
raporcie technicznym CEn/Tr 15913: 2009 dotyczącym 
obiektów dla widzów. Wiadomo, że żadne dwa obiekty ani 
projekty nie są takie same niezależnie od tego, czy bierze 
się pod uwagę projekty nowych czy istniejących stadionów, 
ale wiele ich aspektów jest uniwersalnych. W każdym 
opracowanym przykładzie podjęto próbę przedstawienia 
pełnego podejścia obejmującego dostęp, parking, bilety, 
przemieszczanie się oraz – co najważniejsze – rozwiązania 
zapewniające dobrą widoczność.

dostępność. Ponadto architekci i zespół projektantów ściśle 
współpracowali z klubem niepełnosprawnych kibiców i 
lokalnymi organizacjami osób niepełnosprawnych, w celu 
uzgodnienia procesu konsultacji na temat dostępności, aby 
umożliwić monitorowanie każdego etapu projektowania 
i budowy. Uzgodniono, że do celów dokumentowania 
procesu konsultacji prowadzonego przez użytkowników 
będzie stosowana lista kontrolna oceny dostępności. 
Biznesplan uwzględniający dostępność będzie podlegał 
systematycznemu monitorowaniu i przeglądom.

Transport: Zapewnione są przystanki dla wysiadających 
z autokarów i dla niepełnosprawnych pasażerów 
(samochody) oraz dostępny transport wahadłowy z 
wyznaczonych parkingów publicznych. Zapewniono 12 
miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych (ponad 6% 
wszystkich miejsc parkingowych).

• Dostęp do części naziemnej: Specjalne wyznaczone 
wejścia z podejściem na jednym poziomie.

• Przemieszczanie się:  dostępne klatki schodowe, 
podjazdy i windy na wyższe poziomy.

• Dodatkowe obiekty: dostępne toalety i punkty z 
napojami, ulokowane w pobliżu widowni dla osób 
niepełnosprawnych. miejsca na widowni są rozproszone 
i rozmieszczone w różnych sektorach wokół stadionu, 
w tym w sektorach rodzinnych. Odwiedzający 
stadion niepełnosprawni widzowie będą usadzani ze 
swoimi kibicami. Elastyczny układ, w tym miejsca z 
udogodnieniami i łatwo dostępne miejsca w różnych 
lokalizacjach, przeznaczone dla niepełnosprawnych 
widzów (z wyjątkiem osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich) i ich psów asystujących.

• Informacje i oznakowanie: Skoordynowane podejście 
obejmujące kwestie informacji i oznakowania 
łącznie z rezerwacją biletów dla niepełnosprawnych 
widzów, obiekty stadionowe w dniu rozgrywania 
meczu, rozmieszczenie miejsc na widowni i obiektów 
dodatkowych. Dostępne komentowanie meczu. Plan 
bezpieczeństwa i ewakuacji. Szkolenie personelu (w 
zakresie niepełnosprawności i dostępności).

• miejsca dla niepełnosprawnych widzów: 
miejsca dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich (z miejscem dla osoby towarzyszącej): 
230 (1 400 mm2)

* miejsca z udogodnieniami (i łatwym dostępem): 230*  
 (co najmniej 500 mm x 760 mm) 
* Elastyczna oferta, umożliwiająca zwiększenie liczby  
 miejsc

N :1

Opracowany przykład nr 1 (bez zachowania skali) 
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N :2
Opracowany przykład nr 2
Opis: nowy stadion dla 10 000 widzów, w tym 3 000 
miejsc siedzących i 7 000 miejsc stojących (krytych). 
Długoterminowy plan rozwoju zawiera możliwość 
postawienia trybuny z miejscami siedzącymi po wschodniej 
stronie stadionu. Stadion położony na obrzeżach 
miasta, w odległości 5 km od najbliższej stacji kolejowej, 
dysponuje dobrym lokalnym połączeniem autobusowym 
o zwiększonej częstotliwości w dniach meczowych. W 
jego otoczeniu znajdują się przedsiębiorstwa przemysłu 
lekkiego i tereny mieszkalne, na miejscu jest parking na 
150 samochodów, a w dniach meczowych udostępniane 
są lokalne tereny parkingowe. Obszar zamknięty stadionu 
opada o około 4 m w kierunku z zachodu na wschód.

Plan dostępności i krótki opis: Klub sprzedał istniejący 
stadion położony w centrum miasta i przenosi się do 
obiektu, aby umożliwić znaczący wzrost liczby widzów, 
zarówno na miejscach siedzących, jak i stojących. Obiekty 
dodatkowe i działalność handlowa obejmują klub promocji 
zdrowia i fitness. W wyniku konsultacji i dyskusji z forum 
ds. dostępności (klub niepełnosprawnych kibiców i lokalne 
organizacje osób niepełnosprawnych), uzgodniono zasady 
konsultacji w sprawie dostępności nowego obiektu, 
które dotyczą zapewnienia odpowiednich warunków 
osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, 
miejsc z udogodnieniami dla niepełnosprawnych kibiców 
oraz wprowadzenia komentarza audiodeskrypcji dla 
słabowidzących i niewidomych widzów. Konsultant 
ds. dostępności i zespół projektantów opracują 

opis dostępności obiektu i biznesplan obejmujący 
dostępność, który będzie poddawany ocenie  
i przeglądowi na etapie budowy i rozwoju nowego stadionu. 
Lista kontrolna oceny dostępności będzie uzgodniona 
z zespołem ds. niepełnosprawności i wykorzystywana 
do monitorowania i rejestrowania procesu konsultacji 
prowadzonego przez użytkowników. Obiekty i usługi 
również będą podlegać przeglądowi i monitorowaniu po 
ukończeniu budowy i po oddaniu do użytku.

Transport: Zgoda lokalnej rady ds. planowania 
miasta zawiera plan ekologicznego transportu, a klub, 
obok lokalnego połączenia autobusowego, zapewni 
dostępny transport wahadłowym minibusem ze stacji 
przy głównej linii kolejowej; zawarł też porozumienia z 
lokalnymi zakładami w sprawie dodatkowych dostępnych 
parkingów samochodowych w dniach meczowych. Dla 
niepełnosprawnych pasażerów i pasażerów autokarów 
przewidziano kryte przystanki dla wysiadających położone 
w pobliżu wejść oraz 15 miejsc parkingowych dostępnych 
dla niepełnosprawnych widzów na miejscu i 2 dla 
pracowników.

• Dostęp do części naziemnej: Specjalne wyznaczone 
wejścia z podejściem na jednym poziomie.

• Przemieszczanie się: Dostępne podjazdy i klatki 
schodowe prowadzące na wschodnią trybunę. Windy  
i klatki schodowe na górny poziom budynku klubowego  
i widownię.

• Infrastruktura pomocnicza:  dostępne toalety i punkty  
z napojami ulokowane w każdym narożniku stadionu i 
pod trybunami.

• miejsca dla niepełnosprawnych widzów: rozproszone 
na terenie stadionu na poziomie boiska i w obrębie 
widowni z miejscami siedzącymi. Odwiedzający 

OPrACOWAnE PrZYKłADY

• rozmieszczenie miejsc dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich: 
Zachodnia trybuna: 50 na górnym poziomie i 20 na 
poziomie boiska

 Wschodnia trybuna: 50 na górnym poziomie i 15 na  
 poziomie boiska

 Południowa trybuna: 43 na górnym poziomie i 10 na  
 poziomie boiska

 Północna trybuna: 32 na górnym poziomie i 10 na  
 poziomie boiska

 W SUmIE (z miejscami dla osób towarzyszących): 230

• 230 miejsc z udogodnieniami, rozmieszczonych wokół 
stadionu na dolnym i środkowym poziomie.

• ławka rezerwowa dla graczy i funkcjonariuszy 
umieszczona na widowni na trybunie wschodniej.

• Wszystkie miejsca dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich powinny być zaprojektowane w 
sposób zapewniający dobrą widoczność w sytuacji, 
gdy pełnosprawni kibice wstają. Wartość C: 90.

• Elastyczne rozmieszczenie toalet i punktów z 
napojami w zależności od liczby klientów (kibiców 
zamiejscowych).
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Rozmieszczenie miejsc dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich: 
Zachodnia trybuna: 20 na górnym poziomie i 10 na 
poziomie boiska w układzie elastycznym 
Południowa trybuna: 6 na poziomie boiska 
Północna trybuna: 6 na poziomie boiska 
W SUmIE (z miejscami dla osób towarzyszących): 42

• miejsca z udogodnieniami są umieszczone na trybunie 
zachodniej.

• ławka rezerwowa dla graczy i funkcjonariuszy 
umieszczona w sektorze z miejscami siedzącymi na 
trybunie zachodniej.

• Wszystkie miejsca dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich powinny być zaprojektowane w 
sposób zapewniający dobrą widoczność w sytuacji, 
gdy pełnosprawni kibice wstają. Wartość C: 90.

stadion niepełnosprawni widzowie będą usadzani 
ze swoimi kibicami. Zapewnione warunki dla psów 
asystujących. Wszystkie miejsca przeznaczone dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 
zostaną umieszczone na podwyższeniach, a miejsca 
na poziomie boiska będą zapewniać dobrą widoczność 
nawet wtedy, gdy otaczający je widzowie wstaną 
podczas meczu lub rozgrzewki.

• Informacje i oznakowanie: Skoordynowane podejście do 
kwestii informacji i oznakowania, obejmujące rezerwację 
biletów dla niepełnosprawnych widzów, dostępność 
obiektów w dniach meczowych, rozmieszczenie miejsc 
na widowni i udogodnienia. Dostępność komentarzy  
i programów w dniach meczowych. Plan bezpieczeństwa  
i ewakuacji. Szkolenie personelu (w zakresie 
świadomości niepełnosprawności i dostępności).

• miejsca dla niepełnosprawnych widzów: 
miejsca dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich: 42 (1 400 mm2)

* miejsca z udogodnieniami: 42* (co najmniej 500 mm x  
 760 mm)

* Elastyczna oferta umożliwiająca zwiększenie liczby  
 miejsc

Opracowany przykład nr 2 (bez zachowania skali) 
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Opracowany przykład nr 3
Opis: Istniejący stadion dla 22 500 widzów (tylko miejsca 
siedzące) wybudowany w 1993 r. Propozycje obejmują 
nową trybunę (południową) na 5 000 miejsc siedzących, 
która zastąpiłaby istniejącą trybunę na 2 500 miejsc. 
Stadion jest położony na zabudowanym obszarze 
dużego miasta i ma dogodne połączenia kolejowe  
(2 km), ale główne drogi lokalne są zatłoczone i intensywnie 
użytkowane. W kierunku z południa na północ występują 
znaczące zmiany poziomu sięgające 5 m. Stadion posiada 
na miejscu ograniczony parking na 120 samochodów, w 
pobliżu znajdują się parkingi prowadzone przez władze 
lokalne. W dniach meczowych parkowanie na ulicach jest 
zabronione (z wyjątkiem mieszkańców).

Plan dostępności i krótki opis: Klub prowadzi politykę 
zapewnienia równorzędnych miejsc na widowni dla 
niepełnosprawnych kibiców (w tym miejsc dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz 
miejsc z udogodnieniami lub łatwym dostępem) i ściśle 
współpracuje z klubem niepełnosprawnych kibiców. Wiek 
istniejących obiektów, wybudowanych w 1993 r., oraz 
potrzeba zapewnienia dodatkowych miejsc sprawiły, że 
klub przeprowadzi audyt dostępu, który obejmie wszystkie 
aspekty związane z obowiązkami klubu jako pracodawcy i 
podmiotu świadczącego usługi (widzom).

Audyt dostępu: główne kwestie i ujawnione 
nieprawidłowości obejmują drogi dojazdowe, wejścia, słabe 
oznakowanie i system informacyjny, oddalone toalety i punkty 
z napojami, słabą widoczność w niektórych miejscach, 

niewystarczającą liczbę miejsc dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich i niewystarczającą liczbę miejsc  
z udogodnieniami dla niepełnosprawnych kibiców, a także 
przemieszczanie się na wyższe poziomy.

• Obecne warunki:  
miejsca dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich wraz z miejscem dla osoby towarzyszącej: 
100 (brakuje 65) 
miejsca z udogodnieniami: 165 (niski standard)

• Propozycja: 
miejsca dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich wraz z miejscem dla osoby towarzyszącej: 
165 (ulepszone i nowe) 
miejsca z udogodnieniami: 165 (ulepszone)

• Transport i parking samochodowy: Klub zapewni 

N :3

Miejsca dla użytkowników  Obecne Proponowane 
wózków i osób towarzyszących:  
Zachodnia trybuna górny poziom  35 45
 Poziom boiska 10 15
Wschodnia trybuna średni poziom 20 18
 Poziom boiska 10 15
Południowa trybuna górny poziom  Brak 35
(nowa trybuna) średni poziom 7 10
 Poziom boiska 4 6
Północna trybuna średni poziom 10 15
 Poziom boiska 4 6
W SUMIE  100 165

dostępny transport wahadłowy z parkingów 
prowadzonych przez władze lokalne; w dniach 
meczowych udostępni niepełnosprawnym zatoczki 
parkingowe na lokalnych ulicach. Zapewni też 
przystanek dla wysiadających przeznaczony dla 
niepełnosprawnych pasażerów. Obecnie zapewnia 15 
miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

• Dostęp do części naziemnej: Zapewnione będą 
specjalne wyznaczone wejścia z podejściem na jednym 
poziomie.

• Przemieszczanie się: Dostępne windy, podjazdy i 
schody.

• Dodatkowe obiekty: Dodatkowe dostępne toalety  
i punkty z napojami będą zapewnione w ramach 
ogólnego programu przebudowy i modernizacji.

• miejsca dla niepełnosprawnych widzów:  Konsultacje 
i porozumienie z klubem niepełnosprawnych kibiców, 
dotyczące ograniczeń w istniejących obiektach i 
ograniczeń konstrukcyjnych, doprowadziły do stworzenia 
większych udogodnień dla niepełnosprawnych widzów 
w projekcie nowej trybuny i w rozłożonym na etapy 
programie prac obejmujących istniejące trybuny. 
Zapewnione będą warunki dla niepełnosprawnych 
widzów z psami asystującymi.

• Informacje i oznakowanie: Zacznie działać dostępna 
strona internetowa i zwiększą się możliwości rezerwacji 
biletów przez niepełnosprawnych widzów, a także 
wprowadzony zostanie skoordynowany dostępny 
system informacyjny, oraz systemy oznakowania i 

OPrACOWAnE PrZYKłADY



110

Opracowany przykład nr 4
Opis: Istniejący stadion dla 25 000 widzów, z sektorami z 
miejscami siedzącymi, zbudowany w 1998 r. Propozycje 
obejmują budowę nowej krytej trybuny południowej 
dla 2 500 widzów, która miałaby zastąpić trybunę 
zbudowaną w 1985 r. Zlokalizowany w wielkim mieście, 
na obszarze przechodzącym gruntowną przebudowę, 
na którym powstają budynki biurowo-mieszkalne, małe 
przedsiębiorstwa i duży supermarket. Proponuje się 
budowę nowego połączenia kolejowego do tego obszaru 
oraz rozszerzenie sieci połączeń autobusowych do innych 
części miasta. Obiekt zawiera parking na 300 samochodów. 
Poprawa warunków na stadionie obejmuje modernizację 
części istniejących obiektów oraz budowę nowych trybun.

Plan dostępności i krótki opis:  Klub popiera założenie 
nowego stowarzyszenia niepełnosprawnych kibiców, 
które zaangażuje się w prace nad projektem wraz  
z kierownictwem, konsultantem ds. dostępności i zespołem 
projektantów. Klub zlecił wykonanie audytu dostępu 
w obrębie istniejących obiektów i uzgodnił biznesplan 
uwzględniający kwestie dostępności. Plan ten będzie 
poddawany przeglądowi i ocenie w miarę postępu prac 
modernizacyjnych i budowy nowych trybun.

Audyt dostępu: W audycie dostępu wskazano na 
ograniczenia w naziemnych trasach dojazdowych, 
niewystarczającą liczbę toalet i punktów z napojami 
w pobliżu sektorów z miejscami siedzącymi, słabe 
oznakowanie i system informacyjny oraz potrzebę 
zwiększenia liczby miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich 

N :4

Opracowany przykład nr 3 (bez zachowania skali) 

poruszania się po obiekcie. Szkolenie pracowników (w 
zakresie świadomości na temat niepełnosprawności i 
dostępności) zostanie udoskonalone.

• miejsca z udogodnieniami: Elastyczny układ miejsc dla 
165 osób niepełnosprawnych z możliwością zwiększenia 
ich liczby, ale skupionych w określonych obszarach. 
Dodatkowo sektory rodzinne zostaną ulokowane 
na trybunie wschodniej i zachodniej, za miejscami z 
widokiem na boisko.

• ławka rezerwowa dla graczy i funkcjonariuszy zostanie 
przeniesiona do sektora z miejscami siedzącymi na 
trybunie zachodniej.

• Wszystkie miejsca dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich powinny być zaprojektowane w 
sposób zapewniający dobrą widoczność w sytuacji, gdy 
pełnosprawni widzowie stoją. Wartość C: 90.

• Zmiany w istniejących trybunach będą wymagały 
wprowadzenia miejsc na podwyższeniach.
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oraz miejsc z udogodnieniami i z łatwym dostępem dla 
widzów niepełnosprawnych.

• Obecne warunki: miejsca dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich wraz z miejscem dla osoby 
towarzyszącej: 110 (brakuje 58) 
miejsca z udogodnieniami: 120 (brakuje 48)

• Transport i parking samochodowy: ramy czasowe dla 
budowy nowego połączenia kolejowego są niepewne 
i klub zgodził się na zapewnienie dodatkowych miejsc 
parkingowych dla samochodów na istniejącym parkingu 
dla niepełnosprawnych widzów oraz na lepszą lokalizację 
przystanku dla wysiadających, przeznaczonego 
dla niepełnosprawnych pasażerów przybywających 
samochodami i autokarami. Klub niepełnosprawnych 
kibiców otrzymał wsparcie finansowe na zakup 
przystosowanego autokaru.

• Dostęp do części naziemnej: Poprawione zostaną 
podejścia na jednym poziomie i ich powierzchnie.

• Przemieszczanie się: Dostępne podjazdy i windy, które 
będą obsługiwać górne poziomy trybuny zachodniej  
i wschodniej.

• Infrastruktura pomocnicza: Zapewnione będą 
dodatkowe dostępne (dla niepełnosprawnych) toalety  
i punkty z napojami na trybunie zachodniej i w narożach 
trybuny południowej.

• miejsca dla niepełnosprawnych widzów: Poprawa 
warunków i zwiększenie na trybunie zachodniej liczby 
miejsc na podwyższeniach. Opracowany przykład nr 4 (bez zachowania skali)

• Informacje i oznakowanie: Wzrośnie dostępność strony 
internetowej i wprowadzone zostanie skoordynowane 
podejście do dostępnych informacji i oznakowania. 
Zapewnione zostaną warunki dla psów asystujących.

• Dodatkowo poprawione zostaną warunki w sektorach 
rodzinnych, które będą ulokowane na trybunie 
zachodniej, za widownią na poziomie boiska. 
Liczba miejsc z udogodnieniami i łatwym dostępem 
przeznaczonych dla niepełnosprawnych widzów 
wzrośnie ze 120 do 150 (minimalne wymiary 500 mm x 
760 mm) w układzie elastycznym.

• Wszystkie miejsca na widowni powinny być 
zaprojektowane w sposób zapewniający dobrą 
widoczność w sytuacji, gdy pełnosprawni widzowie 
stoją. Wartość C: 90.

Rozmieszczenie miejsc dla osób poruszających się na  
Obecne Proponowane wózkach inwalidzkich i miejsc dla   
osób towarzyszących:
Zachodnia trybuna górny poziom  30 40
  Poziom boiska 20 15
Wschodnia trybuna średni poziom 30 38
  Poziom boiska 20 15
Południowa trybuna górny poziom Brak 20
  Poziom boiska Brak 8
Północna trybuna górny poziom  Brak 25
  Poziom boiska 10 7
W SUMIE    110 168
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• Parking dla samochodów: Dodatkowe miejsca 
parkingowe dla niepełnosprawnych zostaną zapewnione 
w pobliżu wejść. Istniejący parking na 10 miejsc dla 
osób niepełnosprawnych zostanie powiększony do 18 
miejsc (6% z 300 = 18), a dostępne drogi z podjazdami 
prowadzące z parkingu zostaną zmodernizowane. 
Dodany zostanie kryty przystanek dla wysiadających, 
przeznaczony dla niepełnosprawnych widzów i 
pasażerów autokarów.

• Dostęp do części naziemnej: Prowadzące z parkingu 
drogi (żwirowe) otrzymają nową gładką nawierzchnię  
i nowe podejścia na jednym poziomie, wprowadzone 
będą dostępne podjazdy i stopnie.  

Rozmieszczenie istniejących miejsc dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich wraz z miejscem dla osoby 
towarzyszącej: 
Zachodnia trybuna górny poziom   35 (słaba widoczność)
  Poziom boiska 15
Wschodnia trybuna górny poziom  20 (słaba widoczność)
  Poziom boiska 15
Południowa trybuna górny poziom 10
  Poziom boiska 10
W SUMIE     105 (brakuje 20)
Miejsca z udogodnieniami    90 (brakuje 35)
Trybuna wschodnia i zachodnia

Proponowane rozmieszczenie miejsc dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich wraz z 
miejscem dla osoby towarzyszącej: 
Zachodnia trybuna górny poziom  35 
 Poziom boiska 10
Wschodnia trybuna górny poziom 35
 Poziom boiska 10
Południowa trybuna górny poziom 10
             Poziom boiska 6
Północna trybuna górny poziom 13
(oddalona) Poziom boiska 6
W SUMIE  125 
 

klient (i architekci). Istniejące obiekty poddano audytowi 
przy zastosowaniu podejścia przewidującego wizytę na 
miejscu, z przeprowadzeniem szczegółowych pomiarów; w 
opisach i fotografiach zestawiono najważniejsze elementy 
takie jak podjazdy (i ich nachylenie), drogi, udogodnienia, 
miejsca siedzące i pole widzenia, oznakowanie itd. 
niniejsza publikacja została wykorzystana jako dokument 
referencyjny przedstawiający dobre praktyki, a opis 
głównych kwestii i barier fizycznych jest podany poniżej.

• Transport: Wprowadzenie dostępnego połączenia 
minibusem z najbliższej stacji kolejowej w dniach 
meczowych.

Opracowany przykład nr 5
Opis: Istniejący stadion dla 15 000 widzów (z miejscami 
siedzącymi), zbudowany w 1995 r. Brak propozycji 
powiększenia lub modernizacji; stadion jest położony w 
pobliżu autostrad, w promieniu 50 km leżą duże miasta. 
W sąsiedztwie znajdują się duże obiekty biurowe i market 
budowlany. najbliższe połączenie kolejowe jest oddalone 
o 8 km z zapewnionym połączeniem autobusowym ze 
stadionem. W obrębie stadionu powierzchnia znajduje 
się w zasadzie na jednym poziomie, ale parking dla 
samochodów i autokarów z miejscami dla 300 pojazdów 
jest położony na zboczu wzgórza.

Plan dostępności i krótki opis: Klub otrzymał 
skargi od niepełnosprawnych widzów dotyczące kilku 
kwestii związanych z dostępnością m.in. parkingu 
samochodowego, dostępu do stadionu i ograniczonej liczby 
dostępnych miejsc na widowni. Pamiętając o swojej misji  
i obowiązku zapewnienia dostępności obiektów i usług, klub 
zlecił przeprowadzenie audytu dostępu. W jego ramach 
zbadane zostaną infrastruktura, usługi i polityka klubu w 
odniesieniu do niepełnosprawnych widzów, pracowników 
(i wolontariuszy) oraz klientów zarówno w dniach 
meczowych, jak i w dniach bez rozgrywek. Audytor ds. 
dostępności opracuje ponadto biznesplan uwzględniający 
dostępność, w którym przedstawi planowane ulepszenia  
i prace modernizacyjne, jakie należy wykonać.   

Audyt dostępu:  Plany projektowe obejmujące poprawę 
warunków i prace modernizacyjne, w tym plany obiektu, 
plany zewnętrzne, sektory i wzniesienia, dostarczył 

N :5
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• Przemieszczanie się: Dodatkowe dostępne windy, 
przeznaczone do obsługi miejsc na widowni na średnim 
i górnym poziomie, zostaną zainstalowane na trybunie 
zachodniej i wschodniej. Powierzchnie, przejścia i 
poręcze w określonych obszarach będą poprawione, a 
niektóre drzwi zostaną wyposażone w wizjery.    

• Dodatkowe obiekty: Warunki w istniejących bufetach 
zostaną poprawione w celu zapewnienia ich 
dostępności. Dodatkowe toalety dla niepełnosprawnych 
zostaną ulokowane w pobliżu widowni na trybunie 
zachodniej i wschodniej.

Opracowany przykład nr 5 (bez zachowania skali)

• Informacje i oznakowanie: Wzrośnie dostępność strony 
internetowej klubu i możliwości rezerwowania biletów. na 
całym stadionie wprowadzony będzie skoordynowany 
system oznakowania wskazujący na dostępność  
i możliwość znalezienia drogi na terenie obiektu.             

• Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich: 
niepełnosprawni widzowie bardzo mocno krytykowali 
miejsca przeznaczone dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. główne skargi dotyczyły 
niewielkiej liczby dostępnych miejsc i słabej widoczności 
(szczególnie w sytuacjach, w których pełnosprawni 
kibice wstają w kluczowych momentach gry, takich 
jak zdobycie bramki). Zbadano szereg wariantów i 
rozwiązań.

• W wyniku konsultacji z klubem niepełnosprawnych 
kibiców i organizacjami osób niepełnosprawnych 
uzgodniono możliwy do przyjęcia plan rozmieszczenia 
miejsc dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Pozwoli on zapewnić dodatkowe miejsca 
na widowni na poziomie boiska i poprawić warunki 
dla miejsc na podwyższeniach na górnym poziomie 
na trybunie zachodniej, wschodniej i południowej; a 
także zapewnić nowe miejsca na widowni na górnym 
poziomie na trybunie północnej. Prace zostaną 
podzielone na etapy i potrwają trzy lata. Zapewnione 
zostaną dodatkowe miejsca z udogodnieniami dla 

niepełnosprawnych widzów (minimalne wymiary 500 
mm x 760 mm).

• miejsca z udogodnieniami znajdą się na trybunie 
zachodniej, wschodniej i północnej, z uwzględnieniem 
odpowiednich warunków dla psów asystujących.

• Wszystkie miejsca na widowni powinny być 
zaprojektowane w sposób zapewniający dobrą 
widoczność w sytuacji, gdy pełnosprawni widzowie w 
sąsiednich rzędach stoją. Wartość C: 90.

• Program poprawy warunków zostanie podzielony na 
etapy i potrwa trzy lata.

Opracowane przykłady nr 1 do 5 zostały wybrane  
z Accessible Stadia guide (Przewodnik o dostępności 
stadionów) i przystosowane do celów niniejszej publikacji; 
szczególne podziękowania należą się Football Licensing 
Authority (Organ Licencji Piłkarskich) i Football Stadia 
Improvement Fund (Fundusz na rzecz Poprawy Warunków 
na Stadionach). 
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SłOWnICZEK

Asystent lub osoba towarzysząca: Osoba, która 
wspiera osobę niepełnosprawną w celu umożliwienia 
jej prowadzenia niezależnego życia we własnym domu 
i własnej społeczności. Bez tego wsparcia osoba 
niepełnosprawna mogłaby napotykać bariery fizyczne, 
czuciowe, intelektualne lub psychologiczne. Asystent 
lub osoba towarzysząca może pomagać osobie 
niepełnosprawnej wykonywać czynności związane z 
codziennym życiem, pielęgnacją, przemieszczaniem się  
i niezależnością.

Audiodeskrypcja: Komentarz z dodatkowymi informacjami 
dla osób, które nie mogą zobaczyć opisywanych wydarzeń. 
Zawiera on dodatkowe istotne informacje wizualne, np. 
dotyczące mowy ciała, mimiki twarzy, otoczenia, działań, 
ubiorów, kolorów i wszystkich elementów koniecznych 
do opisania obrazów, miejsca, meczu, wydarzenia lub 
otoczenia.

Bariery czuciowe: Przeszkody, które mogą uniemożliwiać 
osobom niepełnosprawnym dostęp do informacji na 
temat ich otoczenia i dostępnych usług. Bariery te mogą 
obejmować alarmy dźwiękowe oraz instrukcje, menu  
i oznaczenia dostępne wyłącznie w formie tekstu pisanego. 

Bariery fizyczne: materialne przeszkody, które mogą 
uniemożliwiać osobom niepełnosprawnym dostęp do 
budynków, miejsc publicznych i usług. Bariery te mogą 
obejmować strome podjazdy, schody i inne stałe, 
tymczasowe lub przejściowe przeszkody.

Bariery intelektualne: Przeszkody, które mogą 
uniemożliwiać osobie niepełnosprawnej rozumienie 
otoczenia i dostęp do informacji o usługach. Bariery te mogą 
obejmować skomplikowane instrukcje, złe oznakowanie 
lub skomplikowane informacje wskazujące drogę.

Bariery psychologiczne: Przeszkody, za sprawą których 
osoba niepełnosprawna może czuć się zagrożona w swoim 
otoczeniu lub podczas korzystania z usług. Bariery te 
mogą obejmować sztywne zasady i praktyki, ograniczone 
przestrzenie i nieelastyczne usługi. 

Bariery tymczasowe / przejściowe: ruchome bariery w 
„zabudowie” lub fizycznym otoczeniu, które mogą stanowić 
ograniczenie dla osób niepełnosprawnych. Przeszkody 
te mogą być tworzone przez obiekty, takie jak meble, 
zaparkowane samochody, donice i inne obiekty, które 
można łatwo usunąć.

Bariery związane z nastawieniem: nastawienie, lęki, 
uprzedzenia i założenia, które uniemożliwiają osobom 
niepełnosprawnym i pełnosprawnym nawiązywanie 
znaczącej interakcji w sposób wolny od dyskryminacji  
i zapewniający włączanie.

Dobry dostęp: Zapewnienie otoczenia wolnego od barier  
i związane z tym zmiany w polityce, procedurach lub samej 
zabudowie, aby każdy mógł uczestniczyć we wszystkich  
i wydarzeniach.

Informacje w formatach alternatywnych: Publikacje 
pisemne, strony internetowe i dokumenty wykorzystujące 
niestandardowe formy druku. Przykłady formatów 
alternatywnych to: pliki tekstowe umieszczone na dyskach 
komputerowych, duża czcionka, książki audio na taśmach 
lub w formacie mP3, książki w alfabecie Braille’a itp.

Medyczny model niepełnosprawności: medyczne 
definicje niepełnosprawności, które skupiają uwagę 
wyłącznie na jednostce i zakładają, że wszystkie ograniczenia 
zależą od indywidualnej diagnozy lub schorzenia. Zgodnie 
ze społecznym modelem niepełnosprawności w modelu 
medycznym brakuje określenia wpływu zewnętrznych, 
środowiskowych i społecznych barier mających wpływ 
na ograniczenie zdolności do pełnienia „normalnych” ról 
społecznych. 

Miejsce łatwo dostępne: miejsce znajdujące się w łatwiej 
dostępnych rejonach stadionu, np. na końcu rzędów lub 
w miejscach, do których można dotrzeć bez konieczności 
pokonywania schodów. Takie miejsca powinny być 
rozmieszczone w obrębie całego stadionu, rozpoznawane 
przez kasę biletową i dostępne na życzenie. 
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Miejsce z udogodnieniami: miejsce z dodatkową 
przestrzenią na nogi z przodu i po bokach, z której 
mogą korzystać osoby poruszające się z pomocą psa 
asystującego lub wykorzystujące pomoce do chodzenia, 
np. kule czy inne przyrządy. miejsce może być dodatkowo 
wyposażone w podłokietniki. miejsca z udogodnieniami 
powinny być oferowane dodatkowo, oprócz miejsc 
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
i rozmieszczone w obrębie całego stadionu na końcu 
rzędów. miejsca te są również odpowiednie dla kobiet 
ciężarnych i osób o nietypowych wymiarach ciała.

Szykanowanie, wykorzystywanie i przestępczość 
wywołana nienawiścią skierowane przeciwko osobom 
niepełnosprawnym: Przypadki szykanowania lub 
wykorzystywania odbierane przez ofiarę lub jakąkolwiek 
inną osobę, jako działania wynikające z wrogości lub 
uprzedzeń związanych z niepełnosprawnością lub 
postrzeganą niepełnosprawnością ofiary.

Niezależność życiowa: Dostęp do równych praw i szans 
wraz z możliwością kontroli i dokonywania wyborów 
osobistych i konsumenckich, umożliwiający wyrażanie 
własnej niezależności, pełne włączanie i zaangażowanie 
w życie społeczne.

Obiekt niedostępny: miejsce, aktywność, usługa, 
polityka lub wydarzenie, które nie jest otwarte dla osób 
niepełnosprawnych lub wyklucza takie osoby ze względu 
na istnienie jednej lub kilku barier ograniczających dostęp.

Oprogramowanie do rozpoznawania mowy: 
Oprogramowanie komputerowe pozwalające na pisanie i 
korzystanie ze sprzętu za pomocą głosu zamiast rąk. 

Organizacja działająca na rzecz osób niepełno-
sprawnych: Ogólnokrajowa lub lokalna grupa 
niepełnosprawnych, którzy wypowiadają się i 
aktywnie działają na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Takie organizacje istnieją w całej Europie, a osoby 
niepełnosprawne coraz częściej zakładają własne grupy 
propagujące równy dostęp i włączanie. 

Osoba towarzysząca: Zob. asystent.

Projektowanie bez barier: Podejście do projektowania 
zakładające tworzenie budynków, systemów transportowych 
i obiektów plenerowych, z których mogą samodzielnie  
i bezpiecznie korzystać osoby niepełnosprawne, ponieważ 
mają takie same możliwości, jak osoby pełnosprawne 
(zob. też projektowanie uniwersalne).

Projektowanie uniwersalne: rozszerzenie idei 
projektowania bez barier obejmujące potrzeby wszystkich 
członków społeczeństwa, w tym dzieci i osób starszych, 
w celu stworzenia otoczenia, które w pełni realizuje ideę 
równych szans i włączania.

Przekaz telefoniczny: Usługa obejmująca wsparcie 
asystentów lub tłumaczy pośredniczących w rozmowie 
telefonicznej między osobami słyszącymi a niesłyszącymi, 
niedosłyszącymi, głuchoniewidomymi i/lub osobami  
z trudnościami w mówieniu.

Przystępna zabudowa: „Zabudowane” lub fizyczne 
otoczenie stworzone lub zmodyfikowane w taki sposób, 
aby umożliwić wszystkim ludziom dostęp i poruszanie się 
w jego obrębie.

Segregacja: Praktyka polegająca na usuwaniu osób 
niepełnosprawnych ze społeczności, izolowaniu lub 
oddzielaniu ich od innych ludzi lub traktowaniu inaczej 
ze względu na niepełnosprawność. Segregacja jest 
niekiedy stosowana jako mało kreatywne i niezgodne z 
ideą włączania rozwiązanie problemu barier fizycznych, 
czuciowych, intelektualnych lub psychologicznych. 
Segregacja jest uznawana przez większość osób 
niepełnosprawnych za konsekwencję medycznego modelu 
niepełnosprawności, który powoduje ich izolację i odbiera 
im prawo decydowania o własnym życiu.

Społeczny model niepełnosprawności: model 
postrzegający niepełnosprawność jako zespół środowis-
kowych ograniczeń lub barier tworzonych przez 
społeczeństwo. Dzięki usuwaniu takich barier osoby 
niepełnosprawne mogą wyrażać swoją niezależność  
i cieszyć się sprawiedliwymi i równymi szansami na pełne 
uczestnictwo w życiu społecznym. 

Tłumacz: Certyfikowana lub odpowiednio przeszkolona 
osoba usprawniająca komunikację między osobami, które 
nie mówią, nie słyszą lub nie posługują się tym samym 
językiem. Tłumacz może przekładać z języka angielskiego 
na francuski lub z języka mówionego na język migowy dla 
osoby niesłyszącej lub słabosłyszącej.
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Tworzenie podpisów w czasie rzeczywistym: Proces, 
podczas którego wypowiadane słowa są zapisywane 
na specjalnym urządzeniu i/lub przy pomocy znaków 
stenograficznych, a następnie wyświetlane na monitorze 
komputera, ekranie telewizora, ekranie wideo lub innym 
urządzeniu audiowizualnym przeznaczonym dla osób 
niesłyszących lub słabosłyszących.

Uniwersalny dostęp: równy dostęp dla wszystkich 
osób. Pojęcie to może odnosić się do infrastruktury, usług, 
polityki lub postaw.

Urządzenie wspomagające słyszenie: Urządzenie 
wykorzystywane przez osoby z problemami ze słuchem, 
wzmacniające dźwięk; urządzenie sprawia, że dźwięki 
stają się wyraźniejsze i głośniejsze, a w wielu przypadkach 
również blokuje dźwięki dochodzące z otoczenia  
i zapobiega interferencjom. 

Włączanie: Aktywne zaangażowanie osób niepełno-
sprawnych. Sama obecność osób niepełnosprawnych nie 
musi oznaczać włączania.Organizacja, program, usługa 
lub miejsce realizują ideę włączania, jeśli w ich ramach 
osoby niepełnosprawne mogą być pełnowartościowymi 
członkami, aktywistami działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych, pracownikami i/lub klientami, którym 
towarzyszy poczucie własnej wartości, przynależności i 
szacunku do samych siebie.

Zabudowa: Przestrzenie, infrastruktura i obiekty 
stworzone i zmodyfikowane w taki sposób, aby można było 
w nich mieszkać, pracować i prowadzić życie towarzyskie. 
Przykłady zabudowy to: budynki, przestrzenie publiczne, 
infrastruktura transportowa, parkingi, ulice, zabytki, 
stadiony itp. 
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1. raport techniczny CEn/Tr 15913:2009 „miejsca 
dla widzów – kryteria rozmieszczenia miejsc dla osób 
niepełnosprawnych” opublikowany przez Europejski 
Komitet normalizacyjny (CEn) w sierpniu 2009 r. raport 
techniczny, zatwierdzony przez CEn 13 lipca 2009 r., 
został przygotowany przez Komitet Techniczny CEn/TC 
315. Członkami CEn są krajowe jednostki normalizacyjne 
następujących krajów: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, 
Danii, Estonii, Finlandii, Francji, grecji, Hiszpanii, Holandii, 
Irlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, łotwy, malty, niemiec, 
norwegii, Polski, Portugalii, rumunii, Słowacji, Słowenii, 
Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

2. notatka informacyjna nr 1 CAFE dostępna na stronie: 

www.cafefootball.eu 

3. Poradnik „Budownictwo dla wszystkich” – Dobre intencje 
nie wystarczą: Informator na temat włączenia kryteriów w 
zakresie dostępności do procedur udzielania zamówień 
publicznych. Aktualne informacje można znaleźć na stronie 
www.build-for-all.net.

4. 2010: Europa dostępna dla wszystkich; raport grupy 
ekspertów powołanej przez Komisję Europejską, październik 
2003 r.

5. Strona internetowa Europejskiego Forum Osób 
niepełnosprawnych (European Disability Forum,  
www.edf-feph.org).

6. Przewodnik o dostępności stadionów: Dobry, praktyczny 
przewodnik projektowania nowych i przystosowania 
istniejących stadionów dla niepełnosprawnych widzów 
i innych użytkowników, opublikowany w 2003 r. przez 
Fundusz na rzecz Poprawy Warunków na Stadionach 
(Football Stadia Improvement Fund) i Organ Licencji 
Piłkarskich w Wielkiej Brytanii. 

7. Podręcznik bezpieczeństwa na obiektach sportowych, 
wydanie V, opublikowany w 2008 r. przez Departament 
Kultury, mediów i Sportu w Wielkiej Brytanii. 

8. Techniczny podręcznik na temat dostępności: Włączające 
podejście do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich, 
opublikowany w 2009 r. przez międzynarodowy Komitet 
Olimpijski

9. Przewodnik UEFA dotyczący jakości stadionów, 2011 r.
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