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Wprowadzenie
We wrzeœniu 2012 roku Polska ratyfikowa³a Konwencjê ONZ o prawach osób niepe³nosprawnych z 2006 roku. Jej g³ównym celem jest ochrona i zapewnienie równouprawnienia
osobom niepe³nosprawnym. To tak¿e umo¿liwienie osobom niepe³nosprawnym samodzielnego funkcjonowania i pe³nego udzia³u we wszystkich sferach ¿ycia, zapewnienie im dostêpu do œrodowiska fizycznego, œrodków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a tak¿e do innych urz¹dzeñ i us³ug, powszechnie dostêpnych lub powszechnie zapewnianych zarówno na obszarach miejskich, jak
i wiejskich (Konwencja, 2012). Oznacza to tak¿e, ¿e wœród szeroko rozumianych us³ug,
technologii i systemów informacyjnych powinny znaleŸæ siê tak¿e serwisy i portale geoinformacyjne, które uwzglêdnia³yby potrzeby osób niepe³nosprawnych, ukazuj¹ce im dostêpnoœæ lub jej brak do wszelakich obiektów.
Samo pojêcie „dostêpnoœæ” jest pojêciem wymagaj¹cym uœciœlenia. Wed³ug S³ownika
Jêzyka Polskiego oznacza: (1) mo¿noœæ dojœcia, dotarcia, dostania siê do jakiegoœ miejsca;
(2) mo¿noœæ zdobycia, osi¹gniêcia czegoœ; fakt, ¿e coœ jest dostêpne, osi¹galne; (3) bycie
zrozumia³ym, ³atwym do zrozumienia, jasnym; przystêpnoœæ, zrozumia³oœæ, popularnoœæ;
(4) ³atwoœæ w obcowaniu z ludŸmi, brak dumy, wynios³oœci; przystêpnoœæ (S³ownik, 1998).
Inaczej to pojêcie jest rozumiane w naukach spo³ecznych, gdzie wyró¿nia siê 4 rodzaje
dostêpnoœci: fizyczn¹ (dotycz¹c¹ poruszania siê w przestrzeni fizycznej), proceduraln¹ (zwi¹zan¹ z zestawem czynnoœci pozwalaj¹c¹ w³aœciwie postêpowaæ z osob¹ niepe³nosprawn¹),
komunikacyjn¹ (maj¹c¹ na celu dostosowanie formy komunikatu zrozumia³ego dla osób
z ró¿n¹ u³omnoœci¹) oraz œwiadomoœci.
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W niniejszym artykule termin „dostêpnoœæ” rozumiany jest jako dostêpnoœæ przestrzenna
(Hansen 1959) zwana tak¿e fizyczn¹, oznaczaj¹c¹ zdolnoœæ do pokonywania przestrzeni
(Ratajczak, 1992). Jako cel pracy postanowiono sobie okreœlenie dostêpnoœci fragmentu
miasta Koszalina wraz z ocen¹ przystêpnoœci obiektów znajduj¹cych siê na tym terenie, dla
osób poruszaj¹cych siê na wózku inwalidzkim. Koñcowe wyniki przedstawiono w postaci
mapy internetowej.

Wybór obiektu
Koszalin to najwiêksze miasto regionu œrodkowopomorskiego. Przez wielu uznawane jest
miastem znajduj¹cym siê na trasie przelotowej dla osób jad¹cych nad morze. Jednak jest to
miejsce z du¿ym potencja³em. Ze wzglêdu na lokalizacjê blisko morza, du¿¹ liczbê uzdrowisk
oraz oœrodków turystyczno-rehabilitacyjnych stanowi alternatywê dla wycieczek turystycznych, w tym tak¿e dla osób niepe³nosprawnych.
Jedn¹ z wielu atrakcji miasta jest Staromiejska Trasa Turystyczna. Obejmuje ona najciekawsze zak¹tki Koszalina. Na wiêkszoœci tablic informacyjnych ustawionych w mieœcie
przedstawiaj¹cych plan Koszalina, obiekty Staromiejskiej Trasy Turystycznej s¹ zaznaczone
i opisane (rys.1a,b). Równie¿ w portalu miejskim mo¿na dowiedzieæ siê o zabytkach znajduj¹cych siê na tej trasie. Niestety brak jest tam informacji o dostêpnoœci danych obiektów dla
osób posiadaj¹cych dysfunkcje ruchowe.

a

b
Rysunek 1: a – tablica informacyjna Koszalina, b – jej fragment z opisem obiektów
Staromiejskiej Trasy Turystycznej
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Realizacja projektu
Projekt zosta³ zrealizowany w nastêpuj¹cych etapach:
m zebranie wstêpnych informacji,
m wizja lokalna,
m przegl¹d internetowych geodanych przeznaczonych dla osób niepe³nosprawnych,
m opracowanie treœci i formy koñcowego efektu pracy.

Zebranie wstêpnych informacji
Pierwszy etap pracy zak³ada³ zebranie informacji dotycz¹cej Staromiejskiej Trasy Turystycznej. Celem tej czêœci projektu by³o rozpoznanie ci¹gów pieszych ³¹cz¹cych zabytki, po
to, by jak najlepiej opracowaæ marszrutê przeznaczon¹ dla osoby niepe³nosprawnej. Najkrótsza trasa pomiêdzy wyznaczonymi punktami przemarszu nie zawsze jest odpowiednia dla
osób o ograniczonej mobilnoœci. Kasemsuppakorn i inni (2009, 2015) w swoich badaniach
dowodz¹, ¿e dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach w³aœciwsze jest wyd³u¿enie trasy (nawet do 15%), na której bêdzie lepsza nawierzchnia lub mniejsze nachylenie. Dziêki temu
zmniejszy siê trudnoœæ w pokonywaniu okreœlonej przestrzeni, zwiêkszaj¹c jednoczeœnie
komfort osoby bêd¹cej na wózku inwalidzkim. Bior¹c to pod uwagê, przebieg przemarszu
Staromiejsk¹ Tras¹ Turystyczn¹ zaplanowano w taki sposób, by spacer by³ jak najmniej
forsowny dla osoby na wózku inwalidzkim. Wyznaczono trasê ³¹cz¹c¹ obiekty o d³ugoœci
9,5 km, któr¹ podzielono na kilka krótszych odcinków. By³o to spowodowane tym, by
w trakcie wizji lokalnej jak najdok³adniej mo¿na by³o okreœliæ dostêpnoœæ trasy i obiektów dla
osób poruszaj¹cych siê na wózkach elektrycznych (czyli maj¹cych mo¿liwoœæ poruszania
siê samodzielnie) jak i dla osób, które korzystaj¹ z pomocy innej osoby.

Wizja lokalna
Drugi etap projektu to okreœlenie w terenie dostêpnoœci obiektów znajduj¹cych siê na
trasie dla osób posiadaj¹cych dysfunkcjê ruchow¹. Wraz z osob¹ niepe³nosprawn¹ sprawdzony zosta³ kilkukilometrowy odcinek zawieraj¹cy 25 z 27 obiektów Staromiejskiej Trasy

a

b
Rysunek 2. Przyk³ady: a –bariery architektonicznej (wysoki krawê¿nik),
b – u³atwienia (podjazd przyschodowy)
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Turystycznej, które znajduj¹ siê w centrum miasta, a jednoczeœnie po³o¿one s¹ blisko dworca kolejowego (pozosta³e dwa: Góra Che³mska wraz z Sanktuarium Matki Boskiej Trzykroæ
Przedziwnej oraz œwi¹tynia gotycka z XIV wieku, znajduj¹ siê na obrze¿ach Koszalina).
W trakcie tego etapu zlokalizowano tak¿e ró¿norodne bariery architektoniczne i urbanistyczne (m.in.: nierówne chodniki, strome zjazdy/podjazdy lub ich brak, wysokie krawê¿niki –
rys. 2a) jak równie¿ elementy pomocne przy poruszaniu siê wózkiem (np. ³agodne podjazdy
przyschodowe – rys. 2b).
Zweryfikowano tak¿e dostêpnoœæ ponad 60 innych obiektów znajduj¹cych siê przy trasie, takich jak: bankomaty, punkty gastronomiczne, przystanki autobusowe, parkingi z kopertami dla niepe³nosprawnych, dworzec autobusowy, informacjê turystyczn¹ i szalet miejski.

Przegl¹d internetowych geodanych przeznaczony dla osób niepe³nosprawnych
Przed koñcowym opracowaniem wyników dokonano przegl¹du ró¿nych Ÿróde³ danych
z informacjami dla osób niepe³nosprawnych. Rozpoznanie to polega³o na zebraniu wszelkich
materia³ów ogólnodostêpnych w Internecie zwi¹zanych z prezentacj¹ danych przeznaczonych dla niepe³nosprawnych w celu okreœlenia najbardziej przystêpnej formy wizualizacji.
Wœród informacji dostêpnych w Internecie o obiektach przyjaznych osobom niepe³nosprawnym, przewa¿aj¹ te w postaci opisowej. Instytucje administracyjne, kulturalne lub

Rysunek 3. Przyk³ad informacji opisowej o dostêpnoœci obiektów turystycznych
dla osób niepe³nosprawnych (www.zerobarier.pl/miejsca)
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turystyczne podaj¹ na swych stronach informacje o dostêpnoœci swoich obiektów dla osób
z ró¿nymi dysfunkcjami (zw³aszcza ruchowymi). Istniej¹ tak¿e specjalne strony dla spo³eczeñstwa niepe³nosprawnego przedstawiaj¹ce atrakcje turystyczne bez barier architektonicznych, przyk³adowo strona www.zerobarier.pl, gdzie w poszczególnych województwach
opisano po kilka (kilkanaœcie) takich obiektów (rys. 3).
Odrêbn¹, nieliczn¹ grupê stanowi¹ geoportale dla niepe³nosprawnych, wsparte przewa¿nie na aplikacjach zasilanych przez Google Maps. Jedna z pierwszych takich aplikacji by³a
wprowadzona na rynek USA w 2012 roku. To aplikacja axsmap, maj¹ca na celu rejestracjê
dostêpnoœci obiektów dla osób z dysfunkcjami ruchowymi. Zosta³a opracowana przez Jasona DaSilva – osobê, któr¹ choroba przyku³a do wózka. Ma charakter aplikacji otwartej po to,
by osoby niepe³nosprawne wraz ze swoimi znajomymi mogli oceniaæ dostêpnoœæ ró¿nych
obiektów (www.axsmap.com).
Podobn¹ aplikacj¹ jest aplikacja „Miasta bez barier”, dzia³aj¹ca w Polsce od 2015 roku.
Zosta³a opracowana dla osób niepe³nosprawnych, jako pomoc w przezwyciê¿aniu barier
architektonicznych. Podobnie jak axsmap, dzia³a na serwerze Google Maps. Z serwisu „Miasta bez barier” mo¿e korzystaæ ka¿dy u¿ytkownik Internetu przez wyszukiwanie oraz przegl¹danie danych. Wprowadzaæ zmiany (zaznaczaæ punkty, wprowadzaæ zdjêcia i komentarze) mog¹ tylko zalogowani u¿ytkownicy. Aplikacja ma du¿y potencja³ zarówno jeœli chodzi
o odbiorców (przeznaczona jest dla osób niepe³nosprawnych z ró¿norakimi upoœledzeniami),
jak i pod wzglêdem ró¿norodnoœci obiektów. Obecnie (stan na listopad 2016 roku) wszystkich punktów wprowadzonych dla ca³ej Polski jest tylko 1758, z czego wiêkszoœæ znajduje
siê w du¿ych miastach i dotyczy g³ównie miejsc parkingowych (kopert dla niepe³nosprawnych) (www.miastabezbarier.pl – rys.4).
W Internecie mo¿na tak¿e znaleŸæ informacje w formie danych przestrzennych jednak
o mniejszym, lokalnym zasiêgu. Dotycz¹ jednostkowych obiektów, przyk³adowo kampusów
akademickich. Dane te zawieraj¹ zazwyczaj kompleksowe informacje o obiektach oraz
o barierach im towarzysz¹cych, co pozwala dok³adnie okreœliæ osobie niepe³noprawnej jej
mobilnoœæ (rys. 5).
Powy¿sza analiza pokazuje, ¿e w Internecie znajduje siê wiele informacji przydatnych
osobom niepe³nosprawnym w przemieszczaniu siê, choæ ich liczba, a tak¿e jakoœæ, w porównaniu do potrzeb jest niewystarczaj¹ca.
W wyniku przeprowadzonych rozmów z osobami poruszaj¹cymi siê na wózkach, jak
i ich opiekunami stwierdzono, ¿e najlepsz¹ form¹ wizualizacji bêdzie mapa internetowa przedstawiaj¹ca dok³adn¹ lokalizacjê wraz z opisem dostêpnoœci zarówno obiektów, jak i trasy.

Opracowanie treœci i formy koñcowego efektu pracy
Koñcowy etap to opracowanie zebranych informacji, które pos³u¿y³y do opracowania
produktu geoinformacyjnego w postaci mapy internetowej. Wykorzystuj¹c technologiê Google
Maps, za pomoc¹ kreatora My Maps stworzono mapê okreœlaj¹c¹ dostêpnoœæ Staromiejskiej
Trasy Turystycznej (rys. 6). Wybór œrodowiska, w którym przedstawiono koñcowy etap
projektu nie by³ przypadkowy. Jest to najbardziej powszechny i u¿ywany serwis mapowy,
st¹d wnioskuje siê, ¿e tak¿e dla osób niepe³nosprawnych stanowi podstawowe Ÿród³o w
poszukiwaniu danych geoinformacyjnych.
W trakcie wizji terenowej, przeprowadzonej razem z osob¹ poruszaj¹ca siê na wózku
inwalidzkim, wyodrêbniono kilkadziesi¹t obiektów i miejsc, które przypisane zosta³y do odpowiednich grup tematycznych (warstw). Stworzono 5 takich warstw zawieraj¹ce nastêpuj¹ce elementy:
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Rysunek 4. Geoserwis dla niepe³nosprawnych (www.miastabezbarier.pl)

Rysunek 5. Dok³adny opis dostêpnoœci obiektów na University of Roehampton
(https://www.google.com/maps)

a

Rysunek 6. Wizualizacja analizy Staromiejskiej Trasy Turystycznej: a – mapa, b – legenda (opracowanie w³asne)

b
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obiekty zabytkowe – czyli wchodz¹ce w sk³ad Staromiejskiej Trasy Turystycznej,
trasy – po³¹czenia miêdzy opisywanymi obiektami,
pozosta³e obiekty – znajduj¹ce siê na trasie lub w bliskim s¹siedztwie obiekty typu
restauracje, bankomaty, parkingi,
m utrudnienia – gdzie zaznaczono miejsca powoduj¹ce lub mog¹ce stanowiæ przeszkody
w pokonywaniu trasy,
m udogodnienia – elementy znosz¹ce bariery architektoniczne i urbanistyczne.
Ka¿demu obiektowi przypisano jeden z trzech poziomów dostêpnoœci, który na mapie
zosta³ okreœlony nastêpuj¹cymi kolorami:
m zielony – dostêpny dla osoby samodzielnie siê poruszaj¹cej (np. na wózku elektrycznym),
m ¿ó³ty – dostêpnoœæ z pomoc¹ innej osoby,
m czerwony – brak dostêpnoœci.
m
m
m

W czêœci opisowej (obok krótkiej charakterystyki obiektu) zwrócono szczególn¹ uwagê
na informacje opisuj¹ce dany element pod k¹tem dostêpnoœci dla osoby niepe³nosprawnej
(rys. 7). Wœród takich informacji znalaz³y siê przede wszystkim opisy barier architektonicznych i urbanistycznych (np. strome schody, nierówny chodnik, wysokie krawê¿niki, brak
podjazdów). Jest to wa¿ne ze wzglêdu na to, ¿e osoba poruszaj¹ca siê na wózku planuj¹ca
zwiedzanie, powinna byæ przygotowana na to, jakie i gdzie mo¿e napotkaæ trudnoœci na
swojej trasie. Obok przeszkód, w czêœci opisowej umieszczone zosta³y tak¿e dok³adne informacje o udogodnieniach (szerokie wejœcie, automatycznie otwieranie drzwi, windy, pochylnie, schodo³azy). Ca³oœæ opisu zosta³a wzbogacona zdjêciami zarówno tymi pozyskanymi z
Internetu, jak i wykonanymi w trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej. Wykonuj¹c zdjêcia
starano siê uwidoczniæ brak lub obecnoœæ barier architektonicznych mog¹cych stanowiæ
przeszkody dla osób z dysfunkcj¹ ruchow¹.

Rysunek 7.
Opis
wybranego
obiektu na
mapie
(opracowanie
w³asne)
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Podsumowanie
Analiza dostêpnoœci Staromiejskiej Trasy Turystycznej Koszalina wykaza³a, ¿e osoba
poruszaj¹ca siê na wózku elektrycznym nie jest w stanie samodzielnie przebyæ ca³ej trasy.
Niepe³nosprawny musi liczyæ siê z tym, ¿e na czêœci swej drogi napotka utrudnienia: g³ównie
zbyt wysokie krawê¿niki oraz z³y stan chodników. Zlokalizowano 30 takich miejsc, które
odpowiednio zosta³y zaznaczone i opisane. Z 25 opisanych zabytków 9 obiektów jest odpowiednio przystosowana do potrzeb osób poruszaj¹cych siê na wózku – maj¹ udogodnienia
typu: zjazdy, windy, szerokie drzwi, odpowiednie toalety. S¹ to: Pa³ac M³ynarza, w którym
mieœci siê muzeum koszaliñskie, budynek Ba³tyckiego Teatru Dramatycznego, fragment murów
miejskich z XIV w., park im. Ksi¹¿¹t Pomorskich, amfiteatr, biblioteka, neogotycki budynek
polikliniki, ratusz oraz budynek z 1871 roku, w którym obecnie mieœci siê Centrum Kultury.
Pozosta³e zabytki maj¹ ograniczon¹ dostêpnoœæ lub s¹ ca³kowicie niedostêpne dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich. G³ówne przeszkody stanowi¹ce bariery, zw³aszcza
przy zwiedzaniu wnêtrz koœcio³ów i kaplic to schody oraz progi. Obiekty te mog¹ byæ
dostepne dla niepe³nosprawnego na wózku jedynie wtedy, gdy uzyska on pomoc innej osoby.
Wœród oceny dostêpnoœci innych obiektów znajduj¹cych siê przy trasie znalaz³o siê: 13
miejsc parkingowych z kopertami dla osób niepe³nosprawnych, 13 bankomatów, 26 punktów gastronomicznych, 7 przystanków autobusowych, dworzec kolejowy, szalet miejski
i punkt informacji turystyczTabela. Ocena dostêpnoœci niezabytkowych obiektów
nej. Ich dostêpnoœæ przedznajduj¹cych siê przy trasie
stawia tabela.
Ocena dostêpnoœci traRodzaj obiektu
Dostêpny
Ograniczona Niedostêpny
sy i obiektów odbywa³a siê
dostêpnoœæ
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6
12
8
siê na wózku. Istniej¹ jedBankomaty
12
1
nak modele empiryczne po7
zwalaj¹ce tworzyæ symula- Przystanki autobusowe
1
cjê i wizualizacjê znalezienia Dworzec kolejowy
P
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n
k
t
i
n
f
o
r
m
a
c
y
j
n
y
1
jak najlepszej drogi pieszej
dla niepe³nosprawnych. Szalet miejski
1
Mo¿e to byæ model zwi¹zany z wykorzystaniem pomiaru powierzchni oraz okreœleniem nawierzchni jak i stanu chodnika (Kasemsuppakorn, Karimi, 2009) lub tak zwany wa¿ony model liniowy (ang. weighted
linear model), gdzie wszystkie parametry s¹ wa¿one i uœrednione jako jeden wynik dostêpnoœci dla ka¿dego odcinka chodnika (Tajgardoon, Karimi, 2015). W przysz³oœci planuje siê
wykorzystanie tych modeli i porównanie ich do otrzymanych wyników.
Analiza Staromiejskiej Trasy Turystycznej Koszalina dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹ ma staæ siê realn¹ pomoc¹ niepe³nosprawnym. Aby trafi³a do odpowiednich odbiorców planuje siê jej ogólne udostêpnienie, po ostatecznej weryfikacji przez wybran¹ grupê
u¿ytkowników, na stronie towarzystwa osób niepe³nosprawnych. Zak³ada siê, ¿e mapa oraz
zawarte w niej dane bêd¹ zwiêkszane w miarê gromadzenia potrzebnych informacji od osób
zainteresowanych.
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Wnioski koñcowe
Niniejszy artyku³ ma przede wszystkim na celu zwróciæ uwagê na to jak bardzo istotny
jest rozwój produktów geoinformacyjnych z uwzglêdnieniem potrzeb osób z ró¿nymi dysfunkcjami. Obecny rozwój geoinformatyki daje mo¿liwoœci do tworzenia wielu zró¿nicowanych produktów geoinformacyjnych, które w przysz³oœci mog¹ stanowiæ ogniwo ³añcuchów danych geoprzestrzennych, przyczyniaj¹c siê tym samym zwiêkszeniu skutecznoœci
w ich u¿ytkowaniu (GaŸdzicki, 2013). Wed³ug danych GUS, na podstawie Narodowego
Spisu Powszechnego z 2011 roku, w Polsce by³o ponad 4,7 mln osób niepe³nosprawnych,
co stanowi 12,2% ca³ej ludnoœci kraju. Wœród tych osób by³o ponad 3 miliony osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich i o kulach. Jeœli weŸmiemy pod uwagê, ¿e tylko czêœæ
z tych osób bêdzie u¿ytkownikiem wszelkich dostêpnych produktów geoprzestrzennych, to
jest to i tak bardzo du¿a grupa spo³eczna (wiêksza ni¿ niejedna gmina), o której powinno siê
pamiêtaæ i dla której powinno siê tworzyæ i udoskonalaæ istniej¹ce geoprojekty.
Tworzenie wszelkich form geoinformacyjnych z informacjami o dostêpnoœci obiektów
i miejsc, to tak¿e pomoc w aran¿acji przestrzeni publicznej. To mo¿liwoœæ dostosowania ich
do potrzeb osób nie tylko zdrowych, ale zw³aszcza tych, którzy maj¹ problemy z przemieszczaniem siê, przez unikanie (w miarê mo¿liwoœci) tworzenia barier. Takie produkty mog¹
staæ siê narzêdziem wspomagaj¹cym decyzje, pomagaj¹ce zlokalizowaæ obszary, które powinny zostaæ dostosowane lub odmienione w pierwszej kolejnoœci (Victor i in., 2015).
Tworzenie produktów geoprzestrzennych skierowanych do osób niepe³nosprawnych to
tak¿e wyzwanie dla kartografów przy tworzeniu wizualizacji informacji o ci¹gach pieszych
pokazuj¹cych miêdzy innymi stan i dostêpnoœæ chodników (Mobasheri i in., 2015).
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î ród³a internetowe (dostêp 28.07.2016 r.) (Internet sources)
https://www.axsmap.com/mapathon/
https://www.google.com/maps/
http://www.miastabezbarier.pl
http://www.zerobarier.pl/miejsca

Streszczenie
Powszechnoœæ Internetu sprzyja rozwojowi danych zawieraj¹cych informacjê przestrzenn¹, st¹d du¿¹
popularnoœci¹ ciesz¹ siê serwisy mapowe. S¹ to bardzo czêsto rozbudowane systemy zawieraj¹ce
wiele informacji (czêsto tak¿e i funkcji do tworzenia w³asnych analiz). Jednak wœród dostêpnych wielu
geoserwisów zawieraj¹cych rozmaite dane i przeznaczonych dla ró¿norodnego grona odbiorców,
bardzo ma³o jest serwisów geoinformacyjnych z informacjami dla osób niepe³nosprawnych, a wystêpuj¹ce tam dane s¹ czêsto niekompletne.
W artykule zwrócono uwagê na dwie wa¿ne sprawy. Pierwsza, to uœwiadomienie spo³ecznoœci, ¿e
kszta³towanie spo³eczeñstwa geoinformacyjnego odbywaæ siê powinno z uwzglêdnieniem potrzeb
potencjalnych u¿ytkowników wszelkich grup spo³ecznych. Druga – jak wa¿ne jest tworzenie geoserwisów zawieraj¹cych dane miêdzy innymi o barierach w infrastrukturze miejskiej, o dostêpnoœci wszelkich obiektów dla osób niepe³nosprawnych. Z pomoc¹ osoby poruszaj¹cej siê na wózku inwalidzkim,
sprawdzono dostêpnoœæ Staromiejskiej Trasy Turystycznej Koszalina. Wskazano, czy taka osoba
mo¿e samodzielnie pokonaæ dan¹ trasê i jaka jest dostêpnoœæ do obiektów znajduj¹cych siê na trasie,
takich jak: zabytki, restauracje/kawiarnie, bankomaty, przystanki autobusowe. Wyniki analizy przedstawiono w postaci mapy internetowej.

Abstract
The universality of the internet aids the development of data which contain spatial information. This is
the reason why map services are so popular. These are often complex systems containing a wide range
of information (often also have function to create own analysis). However, among many available
geographical services, containing various data and intended for different users, there are very few
services with geographical information for the disabled. Moreover, the existing data are often incomplete.
This paper points out two important issues. First of all it is important to make community aware, that
development of geoinformation society should take place at all levels, also by taking into account the
needs of potential users of all social groups. What is more, it is important to create geographical
services containing data about obstacles of urban infrastructure or the availability of any facilities for
the disabled. The availability of the Old Town Tourist Route in Koszalin will be verified with the help of
a person moving in a wheelchair. It will be shown, whether such a person can independently move on
this route and the availability of such facilities as historic buildings, restaurants, cash machines and
bus stops will be checked along the way, The results of the analysis are presented in the form of the map
website.
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