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=cQXKVSdKMTKKU_]^cMdXKaļ\YNYaS]U_
pracy osób niepe³nosprawnych
=cQXKĥc KU_]^cMdXO a ļ\YNYaS]U_ Z\KMc dO adQVýN_ XK SMR P_XUMTO _Ŝc^UYaO WYŜXK ZYNdSOVSë XK
informacyjne i bezpieczeñstwa. Sygna³y bezpieczeñstwa przekazuj¹ informacje istotne dla zachowania
LOdZSOMdOħ]^aKSYMR\YXcdN\YaSKZ\KMYaXSU¸aWSXXK^OWK^dKQ\YŜOħaļ\YNYaS]U_Z\KMcZYŜK\
ska¿enie), awarii obs³ugiwanych urz¹dzeñ, poruszaj¹cych siê pojazdów itp. Sygna³y informacyjne nie
WKTé LOdZYļ\ONXSOQY aZĥca_ XK LOdZSOMdOħ]^aY Z\KMYaXSU¸a KVO ZYZ\KaSKTé SMR UYWPY\^ Z\KMc
a niekiedy wrêcz umo¿liwiaj¹ jej wykonywanie. S¹ szczególnie istotne w przypadku pracowników
dXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSéXK\déN_ad\YU_AYNXSO]SOXS_NYY]¸LdXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé]ĥ_MR_]cQXKĥc
KU_]^cMdXOW_]déLcë_d_ZOĥXSYXOXZY]cQXKĥcļaSO^VXOAK\^cU_VOZ\dON]^KaSYXYZ\YLVOWK^cUý
oraz wymagania dotycz¹ce sygnalizacji akustycznej w projektowaniu obiektów i pomieszczeñ oraz
przystosowaniu stanowisk pracy dla osób niepe³nosprawnych. Poruszono tak¿e kwestiê uzupe³nienia
]cQXKVSdKMTSKU_]^cMdXOTY]cQXKVSdKMTýļaSO^VXé
=ĥYaKUV_MdYaO$RKĥK]NŚaSýUYaO]cQXKĥcLOdZSOMdOħ]^aK]^KXYaS]UYZ\KMcY]YLcXSOZOĥXY]Z\KaXO
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Acoustic signalisation in the work environment of the disabled persons
Auditory signals in the work environment can be divided into information signals and safety signals. Safety signals
provide essential information to maintain the safety and health of workers, including risks in the work environment
(fire, pollution), failure of devices, moving vehicles, etc. Information signals have no direct impact on the safety
of the workers, but improve comfort and even allow to perform some activities. They are particularly important
in the case of employees with sight disabilities. For persons with hearing disabilities auditory signals must be
complemented by light signals. The article presents the issues and requirements for auditory signals in the design
of objects and spaces and adaptation of workstations for people with disabilities. The article also raises issues of
auditory signals complemented by light signals.
5OcaY\N]$XYS]OK_NS^Y\cNKXQO\]SQXKV]aY\U]^K^SYXZOYZVOaS^RNS]KLSVS^SO]

Wstêp
Ze wzglêdu na funkcje u¿ytkowe sygnalizacjê
KU_]^cMdXé]^Y]YaKXéaļ\YNYaS]U_Z\KMcWYŜna podzieliæ na sygnalizacjê informacyjn¹ i sygnalizacjê bezpieczeñstwa (rys. 1.). Przyk³adowo,
sygna³y informacyjne wskazuj¹ lokalizacjê urz¹dzeñ lub oznaczaj¹ ich stan. Mog¹ byæ u¿ywane
aNYWYPYXSONŚaSQ_Y]YLYacWV_L]c]^OWKMR
a]UKd_TéMcMR VYUKVSdKMTý aOTļMSK NY ZYWSO]dczenia. Sygna³y bezpieczeñstwa definiuje siê
natomiast jako te, które wskazuj¹ zaistnienie
oraz – w razie potrzeby – trwanie i zakoñczenie
niebezpiecznej sytuacji oraz te, które powinny byæ
]^Y]YaKXOaMOV_ZYNTýMSKYU\OļVYXcMRNdSKĥKħ
ratunkowych albo do ewakuacji [1].
Sygna³y bezpieczeñstwa mo¿na podzieliæ
na alarmowe i ostrzegawcze (rys. 1.). Sygna³y alar-
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mowe wykorzystuje siê w sytuacji zagro¿enia w celu
podjêcia natychmiastowych dzia³añ zwi¹zanych
z ograniczeniem zagro¿enia lub ewakuacj¹. Z kolei
sygna³y ostrzegawcze stosuje siê w celu zapewnienia niezawodnego ostrze¿enia przed zagro¿eniem
lub niebezpieczn¹ sytuacj¹ w obszarze odbioru
(np. przemieszczaj¹ce siê maszyny, pojazdy).
Sygna³y bezpieczeñstwa i sygna³y informacyjne maj¹ szczególne znaczenie w przypadku obiektów
(budynków) i pomieszczeñ oraz stanowisk pracy dla
osób niepe³nosprawnych. Bior¹c pod uwagê zapisy
rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sygna³y bezpieczeñstwa mo¿na podzieliæ
XK$ļaSO^VXONŚaSýUYaOUYW_XSUK^c]ĥYaXOK^KUŜO
rêczne (gesty wykonywane za pomoc¹ r¹k lub d³oni),
EG=cQXKĥcNŚaSýUYaOY\KdUYW_XSUK^c]ĥYaXO
]éaK\^cU_VOYU\OļVKXOTKUY]cQXKĥcKU_]^cMdXO

(rys. 2.). Ten sam podzia³ mo¿na zastosowaæ do sygna³ów informacyjnych.
Przy projektowaniu obiektów i pomieszczeñ
oraz przystosowywaniu stanowisk pracy dla
osób niepe³nosprawnych nie zawsze zachodzi
potrzeba stosowania rozwi¹zañ specyficznych
NVKUYXU\O^XOQY\YNdKT_XSOZOĥXY]Z\KaXYļMSEG
– w wielu przypadkach wystarcza spe³nienie pod]^KaYacMRacWKQKħYU\OļVYXcMRaZ\dOZS]KMR
daSédKXcMRdOļ\YNYaS]USOWZ\KMcXZaYLOM
Y]¸LdXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé\_MRYaé
A NKV]dOT MdýļMS K\^cU_ĥ_ Z\dON]^KaSYXY
YQ¸VXOacWKQKXSKNY^cMdéMOļ\YNYaS]UKZ\KMc
w odniesieniu do sygnalizacji akustycznej oraz
szczegó³owe wytyczne w tym zakresie, odno]déMO]SýNYZ\KMYaXSU¸adXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé
wzroku, s³uchu, intelektualn¹ oraz wynikaj¹c¹
z zaburzeñ ze spektrum autyzmu.
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Rys. 1. Podzia³ sygnalizacji akustycznej ze wzglêdu na realizowan¹ funkcjê
0SQ.S`S]SYXYPK_NS^Y\c]SQXKV]LcP_XM^SYX]ZO\PY\WON
>KLOVK=cQXKĥcNŚaSýUYaO]^Y]YaKXOaWK]dcXKMRZ\dOWc]ĥYacMRE"G
>KLVO+_NS^Y\c]SQXKV]_]ONSXSXN_]^\SKVWKMRSXO]
Rodzaj sygna³u
Seria krótkich impulsów
:ĥcXXOdWXSOT]dKXSOV_LdaSýU]dKXSOMdý]^Y^VSaYļMS
Schodkowa sekwencja dwóch lub trzech tonów
5\¸^USZYTONcXMdcNŚaSýUMdK]^\aKXSKNĥ_Ŝ]dcXSŜ]
=cQXKĥMSéQĥcY]^KĥOTMdý]^Y^VSaYļMS
.aKV_L^\dcNŚaSýUSUKŜNcY]^KĥOTMdý]^Y^VSaYļMS

=cQXKVSdKMTKLOdZSOMdOħ]^aK
w obiektach i pomieszczeniach
przystosowanych
dla osób niepe³nosprawnych
Ogólne wymagania
Wymagania dotycz¹ce projektowania i pomiarów
sygna³ów bezpieczeñstwa reguluje rozporz¹dzenie
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa
i higieny pracy [2] oraz normy: PN-EN ISO 7731:2009
NY^cMdéMKNŚaSýUYacMR]cQXKĥ¸aLOdZSOMdOħ]^aKEGS:8/8 "#$NY^cMdéMKNŚaSýUYwych systemów ostrzegawczych DSO), [4].
Wymagania akustyczne w odniesieniu do sygna³ów bezpieczeñstwa (alarmowe i ostrzegawcze) opracowane na podstawie wymienionych
dokumentów wygl¹daj¹ nastêpuj¹co:
+ =cQXKĥc NŚaSýUYaO ZYaSXXc Lcë TONXYznaczne. Sygna³y s³u¿¹ce ró¿nym celom powinny
]Sý ac\KŚXSO \¸ŜXSë XZ ZYdSYWOW NŚaSýU_
przebiegiem w funkcji czasu, widmem, itd.).
,:YdSYWNŚaSýU_+]cQXKĥ_NŚaSýUYaOQY
nie powinien byæ ni¿szy ni¿ 65 dB w ka¿dym
z miejsc potencjalnego przebywania pracowników (stanowiska pracy, korytarze, toalety itp.).
- =cQXKĥc NŚaSýUYaO ZYaSXXc ]ZOĥXSKë
co najmniej jedno z nastêpuj¹cych kryteriów
dotycz¹cych t³a akustycznego1:
1
:\dOd^ĥYKU_]^cMdXOXKVOŜc\Yd_WSOëUKŜNcNŚaSýUa
obszarze odbioru sygna³u, który nie jest emitowany przez
Ś\¸NĥY]cQXKĥ_

Rys. 2. Podzia³ sygna³ów akustycznych ze wzglêdu na sposób przekazywania informacji
0SQ.S`S]SYXYPK_NS^Y\c]SQXKV]Lc^ROaKcYP^\KX]WS]]SYXYPSXPY\WK^SYX
>KLOVK7KU]cWKVXOdKVOMKXOMdý]^Y^VSaYļMSZYa^K\dKXSK]cQXKĥ_adKVOŜXYļMSYNMdK]_ZYQĥY]_
>KLVO7KbSW_W\OZO^S^SYXP\O[_OXMcPY\NSPPO\OX^\O`O\LO\K^SYX^SWO]
7KU]cWKVXKMdý]^Y^VSaYļëZYa^K\dKXSKE2dG
0,5
1
2
4

8Y\WK:8/83=9!!EGXSOZ\OMcd_TOdKU\O]_Mdý]^Y^VSaYļMSNVKMdK]_ZYQĥY]_4ONXKUd_aKQSXK
dKU\O]Mdý]^Y^VSaYļMSNŚaSýUYacMR]cQXKĥ¸aLOdZSOMdOħ]^aKWYŜXKaXSY]UYaKëŜOMdK]ZYQĥY]_
NY^cMdcMdý]^Y^VSaYļMSddKU\O]_2d

Kategoria informacji
stan niebezpieczeñstwa
stan nienormalny
ostrze¿enie
stan normalny, informacja o ustaniu niebezpieczeñstwa
UYXSOMdXYļëZYNTýMSKYLYaSédUYaOQYNdSKĥKXSK

p\¸ŜXSMKZYdSYW_NŚaSýU_+WSýNdc]cQXKĥOWNŚaSýUYacWK^ĥOWKU_]^cMdXcWZYaSXXK
wynosiæ co najmniej 15 dB
p ZYdSYW MSļXSOXSK KU_]^cMdXOQY a MY XKTmniej jednym pasmie oktawowym powinien byæ
wy¿szy o co najmniej 10 dB od poziomu progu
s³yszenia w warunkach maskowania2 w rozpatrywanym pasmie
p ZYdSYW MSļXSOXSK KU_]^cMdXOQY a MY XKTmniej jednym pasmie tercjowym powinien byæ
wy¿szy o co najmniej 13 dB od poziomu progu
s³yszenia w warunkach maskowania w rozpatrywanym pasmie.
.4OļVSRKĥK]^ĥKa\YdZK^\caKXcWYL]dK\dO
przekracza 100 dB, nale¿y dodatkowo zastosoaKë]cQXKVSdKMTýļaSO^VXéV_LaSdcTXéZ\dcdK³o¿eniu, ¿e jest ona widoczna w ka¿dym z miejsc
potencjalnego przebywania pracownika).
E. W ¿adnym wypadku maksymalny poziom
NŚaSýU_+Z\dc]^KĥOTMdK]YaOTWSO\XSUKZYdSYW_
NŚaSýU_=69AXSOZYaSXSOXZ\dOU\KMdKë3 dB.
0ASNWY ]cQXKĥ_ NŚaSýUYaOQY ZYaSXXY
dKaSO\Kë ]UĥKNYaO a dKU\O]SO Mdý]^Y^VSaYļMS
500 Hz – 2500 Hz. Zaleca siê, aby sygna³ mia³
dwie dominuj¹ce sk³adowe z zakresu 500 Hz
– 1500 Hz.
:YdSYWMSļXSOXSKKU_]^cMdXOQY]dKMYaKXcYLVSMdKXc
na podstawie widma t³a akustycznego zgodnie z PN-EN
ISO 7731 [1]
3
 :YNKXK aK\^Yļë WKU]cWKVXOQY ZYdSYW_ NŚaSýU_+
acXSUKdaK\^YļMSNYZ_]dMdKVXcMRRKĥK]_XK]^KXYaS]U_
pracy [5]. W normie miêdzynarodowej PN-EN ISO 7731 [1]
aK\^Yļë^OQYZK\KWO^\_YU\OļVYXYTKUY"N,
2

Czas pog³osu*E]G
8
4
2
1

G. Zaleca siê stosowanie sygna³u modulowaneQYYdWSOXXOTMdý]^Y^VSaYļMSSKWZVS^_NdSO]cQXKĥ
Z_V]_TéMc -dý]^Y^VSaYļë ZYa^K\dKXSK ]cQXKĥ_
powinna zawieraæ siê w zakresie 0,5 Hz – 4 Hz.
2:\dc_]^KVKXS_Mdý]^Y^VSaYļMSZYa^K\dKXSK
]cQXKĥ_ XKVOŜc _adQVýNXSë aĥKļMSaYļMS KU_styczne pomieszczeñ. W tabeli 1. przedstawiono
WKU]cWKVXOdKVOMKXOMdý]^Y^VSaYļMSZYa^K\dKXSK
]cQXKĥ_adKVOŜXYļMSYNMdK]_ZYQĥY]_4 w pomieszczeniu:
3A Z\dcZKNU_ NŚaSýUYacMR ]c]^OW¸a
Y]^\dOQKaMdcMR .=9 d\Yd_WSKĥYļë UYW_XSkatów s³ownych powinna byæ wiêksza lub równa
!XKa]Z¸VXOT]UKVSd\Yd_WSKĥYļMSWYac-3=5.
9NZYaSKNK ^Y aK\^YļMS a]UKŚXSUK ^\KX]WS]TS
mowy STI6aSýU]dOTV_L\¸aXOTd\Yd_WSKĥYļë
zadowalaj¹ca).
4AZ\dcZKNU_]cQXKĥ¸aNŚaSýUYacMR]^Ysowanych w maszynach przemys³owych nale¿y
uwzglêdniæ rodzaje sygna³ów przedstawione
w tabeli 2. oraz wymagania dotycz¹ce s³yszalXYļMSYW¸aSYXOaZU^-
5 4OļVS ]^Y]YaKXO ]é YMR\YXXSUS ]ĥ_MR_
XKVOŜc_adQVýNXSëSMR^ĥ_WSOXSOZ\dcYU\OļVKXS_
]ĥc]dKVXYļMS E!G V_L Z\dOZ\YaKNdSë Z\YMON_\ý
]Z\KaNdKXSK]ĥc]dKVXYļMSEGYW¸aSYXéaNKV]dOT
MdýļMSK\^cU_ĥ_
4O]^YXWSK\é^OQYTKUNĥ_QY_^\dcW_TO]SýNŚaSýUaZYmieszczeniu po ustaniu emisji (czas, w którym nastêpuje
]ZKNOUZYdSYW_MSļXSOXSKKU_]^cMdXOQYY N,
5
Patrz: PN-EN 60849 [4]
6
A]UKŚXSU ^\KX]WS]TS WYac =>3 Speech Transmission
Index) jest parametrem s³u¿¹cym do obiektywnej oceny
d\Yd_WSKĥYļMS WYac a ZYWSO]dMdOXSKMR ĤéMdc ^KUSO
OVOWOX^cTKUZYdSYW]cQXKĥ_WYacYNZYaSONŚMdý]^Y^VSaYļMSYaéUKXKĥ_UYW_XSUKMTS]ĥYaXOTdXSOU]d^KĥMOXSK
nieliniowe, poziom t³a akustycznego, czas pog³osu, echa
Y\KdWK]UYaKXSONŚaSýU_ Podaje siê go jako jednoliczLYaé aK\^Yļë d dKU\O]_  p  :\dcUĥKNYaY aK\^YļMS
d dKU\O]_  ! YNZYaSKNKTé d\Yd_WSKĥYļMS NYL\OT
XK^YWSK]^aK\^YļMSZYacŜOT!YNZYaSKNKTéd\Yd_WSKĥYļMSNY]UYXKĥOT7O^YNcacdXKMdKXSK=>3WYŜXKdXKVOŚë
w normie PN-EN 60268-16:2011 [6].
4
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<c]:\dcUĥKNZYZ\KaXSOdKZ\YTOU^YaKXOQY]cQXKĥ_NŚaSýUYaOQY
0SQ/bKWZVOYPZ\YZO\VcNO]SQXONK_NS^Y\c]SQXKV

<c]:\dcUĥKNXSOZYZ\KaXSOdKZ\YTOU^YaKXOQY]cQXKĥ_NŚaSýUYaOQY
0SQ/bKWZVOYPSXMY\\OM^VcNO]SQXONK_NS^Y\c]SQXKV

<c]:\dcUĥKNUSO\_XUYaOQYNŚaSýUYaOQY]c]^OW_OaKU_KMTS.=/
0SQ/bKWZVOYPNS\OM^SYXKV]Y_XNO`KM_K^SYX]c]^OW

Na rys. 3. podano przyk³ad prawid³owo,
a na rys. 4. – nieprawid³owo zaprojektowanego sygna³u bezpieczeñstwa. W pierwszym
Z\dcUĥKNdSO ZYdSYW NŚaSýU_+ ]cQXKĥ_ \¸ŜXS
siê od poziomu t³a akustycznego tylko o 6 dB.
Jednak rozpatruj¹c widmo tego sygna³u mo¿na
zaobserwowaæ, ¿e w pasmie oktawowym o czê]^Y^VSaYļMSļ\YNUYaOT2dZYdSYWMSļXSOXSK
akustycznego sygna³u ró¿ni siê o co najmniej
10 dB wzglêdem poziomu progu s³yszenia
w warunkach maskowania. G³ówne sk³adowe
aSNWK ^OQY ]cQXKĥ_ NŚaSýUYaOQY dKaSO\KTé
]Sý a dKU\O]SO Mdý]^Y^VSaYļMS  p  2d
AļaSO^VOYW¸aSYXcMRaMdOļXSOTacWKQKħ]cgna³ ten jest poprawnie zaprojektowany. W drugim przyk³adzie ¿adne z wymagañ dotycz¹cych
odstêpu poziomu sygna³u od t³a akustycznego
nie jest spe³nione. Co wiêcej, g³ówna sk³adowa
widma sygna³u (4000 Hz) znajduje siê poza zaleMKXcWdKU\O]OWMdý]^Y^VSaYļMSp2d
.Y]^Y]YaKXSO]cQXKVSdKMTSLOdZSOMdOħ]^aK
NVKZY^\dOLY]¸LXSOZOĥXY]Z\KaXcMR
Omówione wymagania akustyczne dotycz¹ce
sygnalizacji bezpieczeñstwa s¹ wystarczaj¹ce
a ]^Y]_XU_ NY Y]¸L d XSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé
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wzroku, niemniej jednak dobr¹ praktyk¹ jest sto]YaKXSONYNK^UYaYUSO\_XUYaOQYNŚaSýUYaOgo systemu ewakuacji DSE (Directional Sound
Evacuation). Umo¿liwia on rozpoznanie kierunku
ewakuacji w przypadku samodzielnego poruszaXSK]SýXKZYN]^KaSO]cQXKĥ¸aNŚaSýUYacMRV_L
komunikatów s³ownych emitowanych z wielu
QĥYļXSU¸a:\dcUĥKN^OQY\YdaSédKXSKZ\dON]^Kwiono na rys. 5.
W przypadku osób g³uchych/g³uchoniemych
XSOdNYVXcMRNYYNLSO\KXSKLYNŚM¸aKU_]^cMdXcMR NŚaSýUYaK ]cQXKVSdKMTK LOdZSOMdOħstwa powinna byæ uzupe³niona o sygnalizacjê
ļaSO^VXé7, widoczn¹ w miejscach potencjalnego
przebywania pracownika (pomieszczenie pracy,
toaleta, pokój socjalny itp.). Ta sama wytyczna
ma zastosowanie w przypadku osoby s³abos³ysz¹cej, wówczas, gdy stan jej s³uchu nie pozwala
YNOL\KëSZ\KaSNĥYaYdSX^O\Z\O^YaKëNŚaSýUYwego sygna³u bezpieczeñstwa.
A Z\dcZKNU_ Y]¸L ]ĥKLY]ĥc]déMcMR NŚaSýkowa sygnalizacja bezpieczeñstwa powinna byæ
zaprojektowana w taki sposób, aby dominuj¹ca
MdýļëOXO\QSSKU_]^cMdXOTdXKTNYaKĥK]SýZYXSŜOT
7
AcWKQKXSKNY^]cQXKVSdKMTSļaSO^VXOTWYŜXKdXKVOŚëXZ
w PN-EN 842+A1:2010 [8]

1500 Hz. Powinno siê równie¿ przeprowadziæ, indywidualnie w odniesieniu do ka¿dej osoby s³abo]ĥc]déMOTZ\YMON_\ý]Z\KaNdKXSK]ĥc]dKVXYļMSEG
:YVOQKYXKXKZ\OdOX^KMTSNŚaSýUYaOQY]cQXKĥ_
bezpieczeñstwa w obszarze odbioru sygna³u
LOdaMdOļXSOT]dOQY_Z\dONdOXSKSaXKTLK\NdSOT
niekorzystnej sytuacji akustycznej (np. podczas
najwy¿szego mo¿liwego ha³asu t³a lub w czasie
pojawiania siê innych sygna³ów). Badanie powinno byæ powtórzone co najmniej 5 razy.
A Z\dcZKNU_ Y]¸L d XSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé
SX^OVOU^_KVXé Y\Kd d XSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé acnikaj¹c¹ z zaburzeñ rozwojowych ze spektrum
K_^cdW_XKVOŜcdKNLKëKLc]cQXKĥcNŚaSýUYaO
nie pojawia³y siê zbyt gwa³townie (np. wzrost
ZYdSYW_NŚaSýU_YN,aMdK]SO]
Szkolenia wstêpne i okresowe osób niepe³nosprawnych dotycz¹ce zasad bezpieczeñstwa
i higieny pracy powinny uwzglêdniaæ tematykê
percepcji i rozumienia sygna³ów bezpieczeñstwa
na stanowiskach pracy.
.
 YL\éZ\KU^cUéTO]^_d_ZOĥXSOXSONŚaSýUYaOT
]cQXKVSdKMTSLOdZSOMdOħ]^aK]cQXKVSdKMTéļaSO^VXé
dla ogó³u pracowników. Podstawow¹ zalet¹ tego
\YdaSédKXSKTO]^daSOVYU\Y^XSOXSOļMSOŜOUNYMSO\KXSKSXPY\WKMTSYZY^\dOLSOZYNTýMSKYU\OļVYXOQY
dzia³ania (ewakuacji) w zwi¹zku z wyst¹pieniem
]c^_KMTS XSOLOdZSOMdXOT =cQXKVSdKMTK ļaSO^VXK
zwiêksza prawdopodobieñstwo percepcji sygna³u
Y]^\dOQKaMdOQY ]dMdOQ¸VXSO a ļ\YNYaS]U_
w którym obecny jest ha³as utrudniaj¹cy odbiór
]cQXKĥ_NŚaSýUYaOQY

Sygnalizacja informacyjna
:YdK]cQXKĥKWSLOdZSOMdOħ]^aKaļ\YNYaSsku pracy wa¿ne s¹ równie¿ sygna³y informaMcTXO U^¸\O TKU a]ZYWXSKXY aMdOļXSOT YU\OļVKTé]^KXYLSOU^¸a_\déNdOħS^ZV_La]UKd_Té
SMRVYUKVSdKMTý7YQéLcë^Y]cQXKĥcNŚaSýUYaO
UYW_XSUK^c]ĥYaXO]cQXKĥcļaSO^VXOV_LaSdcTXO
_ŜcaKXOXZaNYWYPYXSONŚaSQ_Y]YLYacW
V_La]UKd_TéMOVYUKVSdKMTýaOTļMSKNYZYWSO]dczenia). Sygna³y informacyjne s¹ szczególnie
istotne w przypadku pracowników z niepe³no]Z\KaXYļMSéXK\déN_ad\YU_LYaSOW_WYŜVSwiaj¹ dostarczanie im informacji na temat m.in.
Z\dOWSO]dMdKTéMcMR ]Sý NŚaSQ¸a Y]YLYacMR
czy trybu pracy urz¹dzeñ dostêpu (takich jak
domofony, wideofony, bramki).
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<c] :\dcUĥKNNY]^Y]YaKXSK]cQXKVSdKMTSSXPY\WKMcTXOTNŚaSQ_Y]YLYaOQYNYZY^\dOLY]¸L
dXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSéad\YU_
0SQ /bKWZVOYPKNKZ^K^SYXYPSXPY\WK^SYX]SQXKVKNKZ^K^SYXSXOVO`K^Y\PY\]SQR^NS]KLSVS^SO]ZO\]YX]

Jednym z istotniejszych miejsc stosowania akustycznych sygna³ów informacyjnych
]éNŚaSQSY]YLYaOAYNXSO]SOXS_NYY]¸LU^¸\O
XSO ]é a ]^KXSO YNMdc^Kë SXPY\WKMTS ļaSO^VXcMR
SXPY\W_TéMcMRYZ\dcTOŚNdSONŚaSQ_UYXSOMdXO
TO]^_d_ZOĥXSOXSO]cQXKVSdKMTSļaSO^VXOTY]cQXKVSdKMTý NŚaSýUYaé 8KVOŜc Z\dc ^cW ZKWSý^Kë
¿e sygnalizacja ta musi wskazywaæ równie¿, który
NŚaSQZ\dcTOMRKĥKdK^OWW_]SLcë_WSO]dMdYXK
przy drzwiach ka¿dej windy. U¿yteczna dla osób
dXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSéad\YU_TO]^^KUŜOSXPY\macja, w któr¹ stronê bêdzie przemieszcza³ siê
NŚaSQ Y]YLYac DKVOMKXO TO]^ KLc ZYTONcXMdc
]cQXKĥ NŚaSýUYac YdXKMdKĥ aTKdN NY Q¸\c
podwójny – zjazd na dó³. Mo¿liwe s¹ równie¿
komunikaty s³owne „w górê” i „w dó³”.
.ŚaSQY]YLYacZYaSXSOX\¸aXSOŜLcëacZYsa¿ony w urz¹dzenie przekazuj¹ce komunikaty
s³owne, informuj¹ce o numerze piêtra, na którym
zatrzyma³a siê kabina, a tak¿e o kierunku jej przemieszczenia [9], (rys. 6.). Komunikaty s³owne
S]cQXKĥcNŚaSýUYaOXKdOaXé^\dTKUSaOaXé^\d
NŚaSQ_Y]YLYaOQYZYaSXXcLcëWSXd\Yd_WSKĥO
oraz emitowane na odpowiednio wysokim pozioWSOQĥYļXYļMS^Ta]ZY]¸L]ZOĥXSKTéMcacWKQKXSK
:8/8"!$NY^cMdéMOTNY]^ýZXYļMSNŚaSgów dla osób, w tym osób niepe³nosprawnych
EGAXY\WSO^OTdKZS]KXYŜOZYdSYWNŚaSýU_
+UYW_XSUK^¸a]ĥYaXcMRZYaSXSOXWSOļMSë]Sý
w zakresie od 35 do 65 dB. Istotnym uszczegó³owieniem wymagañ akustycznych zawartych w tej
normie mog¹ byæ wymagania zawarte w PN-EN
ISO 7731 [1], które definiuj¹ m.in. o ile poziom
MSļXSOXSKKU_]^cMdXOQY]cQXKĥ__Ŝc^OMdXOQYW_]S
przewy¿szaæ poziom ha³asu t³a.
Kolejnym obszarem, w którym mog¹ byæ
]^Y]YaKXO NŚaSýUYaO ]cQXKĥc SXPY\WKMcTXO
s¹ urz¹dzenia dostêpu. Dziêki tym sygna³om
Y]YLc d XSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé ad\YU_ aSONdé
czy dane urz¹dzenie dzia³a (jest w³¹czone
i sprawne), a tak¿e czy w danych momencie

jest w trybie dostêpu. W tym trybie urz¹dzenie
ZYaSXXYOWS^YaKëYNZYaSONXSYQĥYļXc]cQXKĥ
NŚaSýUYac7K^YS]^Y^XOdXKMdOXSOZYXSOaKŜ
Y]YLcdXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé\_MRYaéZY^\dOL_j¹ znacznie wiêcej czasu np. na otworzenie drzwi.
Z punku widzenia osób z niepe³nosprawnoļMSé ad\YU_ S]^Y^XO TO]^ ^KUŜO dKSX]^KVYaKXSO
]cQXKVSdK^Y\¸a NŚaSýUYacMR _WYŜVSaSKTéMcMR
SW YNXKVOdSOXSO N\daS aOTļMSYacMR N\daS aOwnêtrznych do miejsc u¿ytkowanych przez tak¹
osobê (pomieszczenie pracy, pokój socjalny,
toaleta). Funkcjonalnym rozszerzeniem takich
sygna³ów mo¿e byæ opracowanie informacji
g³osowej o numerze pokoju, jego przeznaczeniu
i, ewentualnie, pracownikach tam pracuj¹cych.
Podobnie jak w przypadku sygna³ów bezpieczeñstwa, szkolenia wstêpne i okresowe osób
niepe³nosprawnych dotycz¹ce zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy powinny uwzglêdniaæ
tematykê percepcji i rozumienia sygna³ów
informacyjnych na stanowiskach pracy.

Podsumowanie
Rozpatrywane w artykule aspekty sygnalizacji akustycznej w projektowaniu obiektów
i pomieszczeñ prowadz¹ do ogólnego wniosku,
¿e przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepe³nosprawnych, w wielu przypadkach wi¹¿e siê
jedynie ze spe³nieniem podstawowych wymagañ
YU\OļVYXcMR a Z\dOZS]KMR daSédKXcMR dO ļ\Ydowiskiem pracy. Przyk³adowo, przystosowuj¹c
stanowisko pracy dla osoby z niepe³nosprawnoļMSéad\YU_ac]^K\Mdc]ZOĥXSOXSOZYN]^KaYacMR
acWKQKħNY^cMdéMcMRNŚaSýUYacMR]cQXKĥ¸a
bezpieczeñstwa. W odniesieniu do tego przypadku zaleciæ jednak mo¿na stosowanie kierunUYaOQY NŚaSýUYaOQY ]c]^OW_ OaKU_KMTS .=/
(Directional Sound Evacuation).
Odmienna sytuacja wystêpuje w przypadku
osób g³uchych, g³uchoniemych lub s³abos³y-

sz¹cych, które nie mog¹ odebraæ i prawid³owo
dSX^O\Z\O^YaKë NŚaSýUYaOQY ]cQXKĥ_ LOdZSOczeñstwa. Zapewnienie prawid³owego sposobu
alarmowania tych osób wymaga bowiem, aby
NŚaSýUYaK ]cQXKVSdKMTK LOdZSOMdOħ]^aK LcĥK
_d_ZOĥXSYXK Y ]cQXKVSdKMTý ļaSO^VXé D UYVOS
aZ\dcZKNU_Y]¸LdXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSéSX^OVOU^_KVXéY\KddXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSéacXSUKTéMé
z zaburzeñ rozwojowych ze spektrum autyzmu
XKVOŜcWSOëXK_aKNdOKLc]cQXKĥcNŚaSýUYaO
nie pojawia³y siê zbyt gwa³townie.
8KVOŜc \¸aXSOŜ ZYNU\OļVSë ŜO a Z\dcZKNU_
Z\KMYaXSU¸a d XSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé XK\déN_
ad\YU_]dMdOQ¸VXSOS]^Y^XKTO]^YLOMXYļëNŚaSýUYacMR]cQXKĥ¸aSXPY\WKMcTXcMRadKVOŜXYļMS
od zastosowañ sygnalizacja ta obejmowaæ mo¿e
równie¿ komunikaty s³owne), które umo¿liwiaj¹ m.in. dostarczanie tym osobom informacji
XK ^OWK^ Z\dOWSO]dMdKTéMcMR ]Sý NŚaSQ¸a
osobowych, trybu pracy urz¹dzeñ dostêpu itp.
A]dOVUSONŚaSýUYaO]cQXKĥcSXPY\WKMcTXOZYaSXXcLcëZ\dc^cWYNZYaSONXSYQĥYļXO
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