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Wstęp 
Niniejsza analiza ma na celu wskazanie dobrych i złych praktyk w budowie 
wyniesionych przejść dla pieszych wraz z towarzyszącym wyposażeniem. Analiza nie 
stanowi wytycznych projektowania przejść dla pieszych. 

Stosowne regulacje prawne i techniczne znajdują się w obowiązujących w Polsce 
przepisach. Szczegółowe wytyczne dla projektowania przejść dla pieszych zostały 
opisane w dokumentach: 

WRD-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Planowanie 
sieci tras dla pieszych.  

WRD-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: 
Projektowanie infrastruktury liniowej.  

WRD-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: 
Projektowanie infrastruktury punktowej. 

WRD-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: 
Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. 

Choć przywołane opracowania nie stanowią przepisów techniczno-budowalnych, 
a ich stosowanie jest dobrowolne to należy zauważyć, że są najbardziej aktualnym 
i jednocześnie najbardziej szczegółowym opracowaniem obejmującym wskazówki 
dla inwestorów, projektantów i wykonawców infrastruktury dla pieszych. 

WRD-41-3 wskazuje następujące przepisy prawa regulujące projektowanie 
infrastruktury dla pieszych: 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 110,z późn. zm.); 

• [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 
2015 r. w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na 
koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo 
sieci drogowej (Dz. U. poz. 1845);. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z późn. zm.); 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 
2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich 
usytuowanie (Dz. U. poz. 1744, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 470, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1333, z późn. zm.). 

Projektowanie uniwersalne w projektowaniu przejść 
dla pieszych – dostępność przejść dla pieszych 
Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego przejścia dla pieszych powinny 
być miejscem bezpiecznym, wygodnym i zrozumiałym dla każdego użytkownika. 
Oznacza to m.in. takie projektowanie przejść by mogły z nich bez wysiłku korzystać 
osoby poruszające się na wózkach ręcznych i z napędem. By osoby poruszające się 
powoli miały wystarczająco dużo czasu na przejście przy zielonym świetle. By osoby 
niewidome mogły odnaleźć przejście i krawędź chodnika, ustalić kierunek przejścia, 
utrzymać kierunek chodu podczas przechodzenia, mieć pewność, że wchodzą na 
przejście przy zielonym świetle. By osoby słabowidzące mogły zlokalizować przejście 
szczególnie po zmierzchu. By korzystający z przejścia dobrze widzieli nadjeżdżające 
auta, i by byli dobrze widoczni dla kierowców. 

Przykłady stosowania zasad projektowania uniwersalnego w projektowaniu przejść 
dla pieszych: 

1. Identyczne zastosowanie – przejścia projektuje się wyłącznie jako przejścia na 
poziomie jezdni (bez przejść podziemnych/naziemnych); 

2. Elastyczność użycia – możliwość dostosowania czasu na przejście 
w zależności od prędkości chodu (wydłużony czas światła zielonego); 

3. Prosta i intuicyjna obsługa – automatycznie uruchamiane zielone światło po 
pojawieniu się pieszych oczekujących na przejście; 

4. Zauważalna informacja – zastosowanie elementów fakturowych dla osób 
niewidomych o parametrach umożliwiających „zauważenie” i poprawne 
odczytanie; 



5. Tolerancja dla błędów – przejście przez torowisko kolejowe wyposażone 
w ruchome barierki uniemożliwiające przypadkowe wejście na torowisko 
podczas przechodzenia przez przejście; 

6. Niski poziom wysiłku fizycznego – projektowanie przejść krótkich 
(minimalizacja czasu przebywania pieszego na jezdni), projektowanie przejść 
blisko przystanków komunikacji, w miejscach dużego natężenia ruchu 
pieszych; 

7. Wymiary i przestrzeń do użycia – projektowanie przejść dostosowanych do 
natężenia ruchu pieszego i rowerowego, odpowiedni rozdział typów 
użytkowników na przejściach. 

Uwzględnienie różnorodnych cech użytkowników w procesie projektowania 
przejść umożliwi tworzenie nowoczesnej, bezpiecznej i dostępnej 
infrastruktury odpowiadającej na zróżnicowane wymagania użytkowników.  

Rekomendacje dla przejść dla pieszych 
Wyniesione przejścia dla pieszych 

Wymagania dla wyniesienia w kontekście dostępności 

Wyniesione przejścia dla pieszych to przejścia przez jezdnię w poziomie chodnika. 
Dla pieszych oznacza to przechodzenie przez jezdnię bez konieczności pokonywania 
różnic w wysokości. Wyniesione przejścia dla pieszych są rozwiązaniem szczególnie 
przyjaznym dla osób poruszających się na wózkach,przy pomocy balkoników czy kul 
łokciowych. Podnoszą również bezpieczeństwo pieszych poprzez zwiększenie ich 
widoczności– piesi znajdują się na wyniesieniu przez co łatwiej ich zauważyć. Brak 
konieczności pokonywania różnic wysokości (brak zjazdu z chodnika na przejście dla 
pieszych) zwiększa komfort korzystania z przejść rowerzystom, osobom z wózkami 
dziecięcymi czy walizkami na kółkach. 



 

Rysunek 1. Schematyczna prezentacja wyniesionego przejścia dla pieszych (źródło: zasoby własne Fado). 

Szczególną uwagę należy zwracać na miejsce styku chodnika z jezdnią. Dla 
uzyskania prawidłowych parametrów użytkowych przejścia należy dążyć do 
budowania przejść całkowicie pozbawionych nierówności (progów) na styku 
chodnik/jezdnia.  

 

Rysunek 2. Schematyczna prezentacja parametrów styku chodnik/jezdnia (źródło: zasoby własne Fado). 

 
Z uwagi na technologiczną trudność uzyskania dokładności wskazanej w poprzednim 
rysunku zaleca się, aby różnica wysokości na styku chodnika i jezdni nie była 



większa niż 5 mm przy prostej krawędzi progu i 20 mm przy fazowanej krawędzi 
progu. 

 

Rysunek 3. Schematyczna prezentacja poprawnego projektowania i wykonywania styków chodnik/jezdnia (źródło: 
zasoby własne Fado). 

 

Rysunek 4. Schematyczna prezentacja wyniesionego skrzyżowania (źródło: zasoby własne Fado). 



 

Rysunek 5. Rysunek schematyczny - styk chodnika i jezdni - krawężnik z fazowaną krawędzią (źródło: zasoby 
własne Fado). 

 

Rysunek 6. Rysunek schematyczny - styk chodnika i jezdni - krawężnik z prostą krawędzią (źródło: zasoby 
własne Fado). 

Wyniesione przejścia dla pieszych można projektować również jako przejścia 
sugerowane. W takim przypadkuna krawędzi chodnika należy stosować pasy 
ostrzegawcze (i kierunkowe o ile dotyczy). Wytyczne do projektowania 
sugerowanych przejść dla pieszych znajdują się w opracowaniu WRD-41-3 Wytyczne 
projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie infrastruktury 
punktowej. 

Chodniki poprzeczne 

Jednym z rodzajów wyniesionych przejść dla pieszych są tzw. chodniki poprzeczne. 
Są to chodniki projektowane i wykonywane na zjazdach i wlotach ulic 
podporządkowanych. Głównym zamysłem chodników poprzecznych jest stworzenie 

https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Projektowanie%20przej%C5%9B%C4%87%20dla%20pieszych%20WR-D-41-3.pdf
https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Projektowanie%20przej%C5%9B%C4%87%20dla%20pieszych%20WR-D-41-3.pdf
https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Projektowanie%20przej%C5%9B%C4%87%20dla%20pieszych%20WR-D-41-3.pdf


otoczenia, w którym kierowca będzie miał poczucie, że wjeżdża na chodnik dzięki 
czemu zachowa szczególną uwagę. Chodniki poprzeczne zwiększają również 
komfort pieszych ponieważ nie muszą oni na każdym zjeździe/wlocie pokonywać 
przejścia dla pieszych. 

Dla chodników poprzecznych nie ma potrzeby stosowania fakturowych oznaczeń 
ostrzegawczych ponieważ z perspektywy pieszego przechodzenie przez jezdnię nie 
następuje. 

 

Rysunek 7. Chodnik poprzeczny (źródło: zasoby własne Fado). 

 

Rysunek 8. Chodnik poprzeczny w Holandii (kadr z filmu zamieszczonego w portalu Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=9OfBpQgLXUc&t=32s) 

https://www.youtube.com/watch?v=9OfBpQgLXUc&t=32s


 

Rysunek 9. Chodnik poprzeczny w Holandii (źródło: 
https://twitter.com/DutchUrbanIndex/status/1226838061071437825/photo/1, dostęp 10.05.2022) 

 

Rysunek 10. Chodnik poprzeczny w Amsterdamie (źródło: mapy Google) 

https://twitter.com/DutchUrbanIndex/status/1226838061071437825/photo/1


Typowe błędy wyniesionych przejść dla pieszych 

 

Rysunek 11. Wyniesienie w postaci montowanego na jezdni progu najazdowego (próg wyspowy) z przejściem dla 
pieszych. Z uwagi na konstrukcję wyniesienia na łączeniu chodnika z jezdnią powstało dodatkowe utrudnienie dla 
osób na wózkach (konieczność wjechania na wyniesienie). Brakuje pasa ostrzegawczego, brakuje ścieżek 
prowadzących. (źródło: https://nasz-glos.com/wyniesione-przejscie-dla-pieszych-na-skrzyz-ul-jagielly-i-
pienieznego-poprawilo-bezpieczenstwo/) 

 

 

https://nasz-glos.com/wyniesione-przejscie-dla-pieszych-na-skrzyz-ul-jagielly-i-pienieznego-poprawilo-bezpieczenstwo/
https://nasz-glos.com/wyniesione-przejscie-dla-pieszych-na-skrzyz-ul-jagielly-i-pienieznego-poprawilo-bezpieczenstwo/


 

Rysunek 12. Próg wyspowy - konieczność wjechania i zjechania z progu jest utrudnieniem dla osób 
poruszających się na wózkach. Brak elementów FON przed przejściem i na przejściu. Słupki stanowiące 
zagrożenie dla osób niewidomych i słabowidzących (źródło: 
https://www.bezpieczenstworuchudrogowego.com.pl/podwyzszone-przejscia-dla-pieszych.html) 

 

Rysunek 13. Próg wyspowy - konieczność wjechania i zjechania z progu jest utrudnieniem dla osób 
poruszających się na wózkach (źródło:https://gazetaolsztynska.pl/ostroda/671601,Jest-bezpieczniej-ale-szkoda-
ze-nie-zrobili-ronda.html) 

https://www.bezpieczenstworuchudrogowego.com.pl/podwyzszone-przejscia-dla-pieszych.html


 

Rysunek 14. Próg wyspowy - konieczność wjechania i zjechania z progu jest utrudnieniem dla osób 
poruszających się na wózkach (źródło: zasoby własne Fado) 

Skuteczne spowalnianie aut 

Wyniesienie przejścia dla pieszych ma również na celu spowolnienie ruchu 
w obszarze przejścia. Warto zauważyć, że aby odpowiednio wcześniej wymusić 
spowolnienie aut najazd wyniesienia powinien być oddalony o minimum 5 metrów od 
przejścia dla pieszych (od zebry). 



 

Rysunek 15. Odsunięcie najazdów na wyniesienie od przejścia dla pieszych (od zebry) (źródło: zasoby własne 
Fado). 

Prawidłowe spowolnienie aut można również uzyskać poprzez zastosowanie progów 
zwalniających lub tzw. poduszek berlińskich przed przejściami dla pieszych. 
Poduszki berlińskie są szczególnie użyteczne na drogach, po których kursują 
autobusy komunikacji zbiorowej. Poduszka powinna być tak dobrana by mieściła się 
pomiędzy kołami autobusu. 

 

Rysunek 16. Zastosowanie poduszek berlińskich przed wyniesieniem (źródło: zasoby własne Fado). 

Przejścia dla pieszych i drogi dla rowerów 

Na przejściach dla pieszych, na których projektuje się również drogę dla rowerów 
należy stosować kolorystyczne rozróżnienie pomiędzy nawierzchnią przejścia dla 
pieszych i drogi rowerowej. Dobrą praktyką jest też stosowanie fakturowego pasa 
rozdzielającego stanowiącego dodatkowy element prowadzenia dla osób 
niewidomych. Pas taki można wykonać z kostki granitowej cięto łupanej ułożonej tak 



by uzyskać nierówną, fakturową nawierzchnię możliwą do wyczucia pod butem lub 
białą laską (łupaną stroną do góry).  

 

Rysunek 17. Przejście dla pieszych z drogą rowerową (źródło: zasoby własne Fado). 

Fakturowe oznaczenia nawierzchni (FON) 

Przejścia dla pieszych z obniżonymi krawężnikami, niezależnie czy są to przejścia 
wyniesione czy nie, mogą stanowić utrudnienie dla osób niewidomych. Wynika to 
z braku wyraźniej informacji o końcu chodnika i początku jezdni. Na przejściach bez 
obniżonych krawężników informacją o końcu chodnika była różnica wysokości 
między chodnikiem i jezdnią. Różnica wysokości jest łatwo zauważalna przy pomocy 
białej laski. Obniżenie krawężników w celu umożliwienia korzystania z przejść dla 
pieszych przez osoby na wózkach sprawiło, że osoby niewidome straciły możliwość 
łatwego ustalania gdzie kończy się chodnik i zaczyna jezdnia. Aby zapewnić osobom 
niewidomym możliwość bezpiecznego pokonywania przejść dla pieszych 
(odnajdowania krawędzi chodnika) zastosowano elementy fakturowe (płyty 
z guzami). Dzięki nim możliwe stało się pogodzenie rozbieżnych potrzeb różnych 
użytkowników przejść dla pieszych. Ponieważ na obecnie projektowanych 
przejściach niemal zawsze stosuje się obniżone krawężniki należy poświęcić 
szczególną uwagę na odpowiednie zaprojektowanie systemów FON.  

W systemach FON rozróżnia się dwie podstawowe faktury: 

1. płytki z guzami (kopułki lub stożki o ściętym wierzchołku) pełniące rolę 
ostrzegawczą „jesteś w miejscu wymagającym twojej szczególnej uwagi”. 
Stosuje się je przede wszystkim na krawędzi chodnika tworząc pas 
informujący o końcu chodnika i początku jezdni (przejścia dla pieszych). 
Wykorzystuje się je również do oznaczania schodów umieszczając pas z płyt 
z guzami przed schodami. Krawędzie peronów również oznaczane są pasem 



płyt guzowatych. Można je również spotkać przed wejściami do budynków 
i wind. 

Najważniejszą cechą faktur ostrzegawczych jest ich zauważalność. Zgodnie 
z ich przeznaczeniem muszą być one wyczuwalne pod butami, również tymi 
z grubą podeszwą. Aby spełnić ten wymóg faktury ostrzegawcze muszą mieć 
odpowiedni rozstaw guzów oraz właściwy kształt i ich wysokość. 
W opracowaniu WRD-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych 
Część 2: Projektowanie infrastruktury liniowej wskazano m.in. poniższe 
parametry faktury z guzami: 

 

Rysunek 18. Płytka ze ściętymi stożkami  (źródło: zasoby własne Fado na podstawie WRD-41-2). 

 

https://www.gov.pl/attachment/9cdcb06f-a438-4c86-89c8-cf26e413ed01
https://www.gov.pl/attachment/9cdcb06f-a438-4c86-89c8-cf26e413ed01


 

Rysunek 19. Płyta z kopułkami  (źródło: zasoby własne Fado na podstawie WRD-41-2). 

2. Płyty/elementy prowadzące (kierunkowe) – płytki tworzące pozbawioną 
przeszkód ścieżkę umożliwiającą samodzielne i bezpieczne poruszanie się 
osobom niewidomym. 



 

Rysunek 20. Płytka kierunkowa - żebra trapezowe (źródło: zasoby własne Fado na podstawie WRD-41-
2). 

 

Rysunek 21. Płytka kierunkowa - żebra pręty (źródło: zasoby własne Fado na podstawie WRD-41-2). 

Stosowanie elementów FON o właściwych parametrach jest kluczowym 
aspektem gwarantującym ich czytelność i zauważalność.  



Kolorystyka nawierzchni fakturowych 

Elementy fakturowe mogą stanowić również pomoc w poruszaniu się dla osób 
słabowidzących pod warunkiem zastosowania odpowiedniego kontrastu barwnego 
pomiędzy elementami FON i nawierzchnią chodnika, w którym są instalowane. 

Przyjęło się, że faktury ostrzegawcze mają kolor żółty zaś ścieżki prowadzenia 
najczęściej są białe.  

 

Rysunek 22. Ścieżki prowadzenia i pola uwagi na dworcu w Katowicach. 

Istnieją również inne systemy kolorystyczne. Np. Polskie Koleje Państwowe stosują 
czarne ścieżki prowadzenia i pasy ostrzegawcze (źródło: zasoby własne Fado). 



 

Rysunek 23. Ścieżki prowadzenia na dworcu w Wałbrzychu (źródło: zasoby własne Fado). 

Nowe inwestycje w Gdańsku wyposażane są w pola uwagi i ścieżki prowadzenia w 
kolorze żółtym. 



 

Rysunek 24. Ścieżki prowadzenia i pola uwagi w kolore żółtym - Gdańsk (źródło: zasoby własne Fado). 

Niekiedy stosuje się FON wykonane z takiego samego materiału jak chodnik. 
Rozwiązanie takie spotykane jest najczęściej na obszarach objętych ochroną 
konserwatora zabytków 



 

Rysunek 25. Płytki prowadzące w Malborku (źródło: zasoby własne Fado). 

Warto podkreślić, że dla wykorzystania kontrastu kolorystycznego jako elementu 
wpierającego poruszanie się osób słabowidzących należy zachować odpowiedni 
kontrast pomiędzy FON i nawierzchnią chodnika. Dlatego rozwiązania z dworca 
w Katowicach czy Malborka nie spełniają wymagań w zakresie odpowiedniego 
kontrastu kolorystycznego.  

Poważnym błędem w budowie FON jest wykorzystanie stalowych listew i pinezek. 
Ścieżki takie są śliskie w czasie złych warunków atmosferycznych, szybko ulegają 
zniszczeniu tracąc funkcję nawigacyjną. Są też elementami o bardzo niskim 
kontraście kolorystycznym zatem nie wspierają osób słabowidzących. 



 

Rysunek 26. Uszkodzona ścieżka prowadzenia z listew stalowych (źródło: zasoby własne Fado). 

Niekiedy obok elementów FON układa się dodatkowe płytki w kolorze grafitowym, 
aby zwiększyć kontrast kolorystyczny pomiędzy chodnikiem i FON. 

 

Rysunek 27. Dodatkowy pas płytek w kolorze grafitowym dla zwiększenia kontrastu (źródło: zasoby własne 
Fado). 

Sposób obliczania kontrastu kolorystycznego opisano szczegółowo w opracowaniu 
WRD-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Część 2: 
Projektowanie infrastruktury liniowej.  

https://www.gov.pl/attachment/9cdcb06f-a438-4c86-89c8-cf26e413ed01
https://www.gov.pl/attachment/9cdcb06f-a438-4c86-89c8-cf26e413ed01


Doświadczenia autorów wskazują, że im wyższy kontrast barwny tym lepiej. Należy 
zatem zmierzać do projektowania kolorystyki tak by współczynnik kontrastu był jak 
największy. 

Zasady tworzenia FON 

W przypadku stosowania FON na przejściach dla pieszych i chodnikach 
prowadzących do przejść dla pieszych należy układać płytki tak by podstawa kopułek 
lub żeber była licowana z górną powierzchnią przestrzeni poruszania się pieszych 
w obrębie przejścia. 

 

Rysunek 28. Poprawny sposób wykonywania FON (źródło: zasoby własne Fado). 

W Polsce stosowane są przynajmniej dwa systemy konstruowania fakturowych 
oznaczeń nawierzchni. Najbardziej rozpowszechnionym i najpopularniejszym jest 
stosowanie pasów ostrzegawczych przed przejściami dla pieszych i innymi miejscami 
niebezpiecznymi oraz tworzenie ścieżek prowadzenia z elementów kierunkowych. 

Aby pas ostrzegawczy spełniał swoją funkcję musi mieć minimum 50 cm szerokości. 
Badania przeprowadzone w Japonii1 wykazały, że szersze pasy ostrzegawcze mają 
większą skuteczność (są bardziej zauważalne dla osób niewidomych). W badaniu 
porównywano pasy o szerokości 30, 40 i 60 cm. Pas o szerokości 60 cm był 
zauważalny dla 100% uczestników badania. 

                                            
1 FUJINAMI, K. & MIZUKAMI, N. & Ohno, H. & SUZUKI, H. & SHINOMIYA, A & SUEDA, O. & Tauchi, 
M. (2005). Tactile Ground Surface Indicator Widening and its Effect on Users' Detection Abilities. 
Quarterly Report of Rtri. 46. 40-45. DOI: 10.2219/rtriqr.46.40. 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/rtriqr/46/1/46_1_40/_pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/rtriqr/46/1/46_1_40/_pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/rtriqr/46/1/46_1_40/_pdf


 

Rysunek 29. Minimalna szerokość pasa ostrzegawczego (źródło: zasoby własne Fado). 

Dobrą praktyką stosowaną coraz częściej w wielu miastach Polski jest tworzenie 
systemów ścieżek prowadzenia z wykorzystaniem elementów fakturowych. Ścieżka 
musi być projektowana tak, by tworzyła drogę pozbawioną przeszkód. Łącząc ze 
sobą ścieżki prowadzenia, pasy ostrzegawcze i pola uwagi tworzy się kompletne 
systemy prowadzenia osób niewidomych. Przejścia dla pieszych również należy 
włączać do systemów prowadzenia.  

 

Rysunek 30. System prowadzenia osób niewidomych (źródło: zasoby własne Fado). 

Istotną trudnością dla niektórych osób niewidomych jest utrzymanie prawidłowego 
kierunku podczas przechodzenia przez przejście. Im przejście dłuższe tym trudność 
jest większa. Dlatego należy projektować rozwiązania wspierające określanie 
i utrzymywanie kierunku chodu podczas pokonywania przejścia dla pieszych. 



W niektórych polskich miastach stosuje się tzw. normę niemiecką przy układaniu 
płytek fakturowych (DIN 32984). Jednym z elementów wyróżniającym tworzenie FON 
na podstawie normy niemieckiej jest układanie płytek kierunkowych na krawędzi 
chodnika zamiast pasów ostrzegawczych. 

 

Rysunek 31. Płytki kierunkowe na krawędzi chodnika w Łodzi (źródło: zasoby własne Fado). 

Pas płytek kierunkowych na krawędzi chodnika wskazuje kierunek przejścia 
(równoległy z osią przejścia). Jest to rozwiązanie szczególnie pomocne na 
przejściach nie równoległych względem osi chodnika. Na przejściu prezentowanym 
na poniższym zdjęciu (rysunek 32) oś przejścia dla pieszych nie jest prostopadła do 
kierunku ruchu na chodniku (prostopadła do pasa ostrzegawczego). W takiej sytuacji 
osoba niewidoma nie ma możliwości ustalenia w jakim kierunku przechodzić przez 
przejście. Jeśli pójdzie prostopadle do pasa ostrzegawczego to wyjdzie na środek 
jezdni.  



 

Rysunek 32. Kierunek przejścia przez jezdnię nie jest prostopadły względem chodnika (źródło: zasoby własne 
Fado). 

W pewnym zakresie na problem określenia kierunku przejścia odpowiada norma 
niemiecka, która wymaga układania płytek kierunkowych na krawędzi chodnika tak 
by żebra płytek wskazywały właściwy kierunek przechodzenia przez przejście. Jest to 
szczególnie pomocne rozwiązanie na przejściach wyznaczanych na łukach jezdni. 



 

Rysunek 33. Łódzki standard dostępności - układanie płytek kierunkowych na przejściach dla pieszych (źródło: 
zasoby własne Fado). 

 

Rysunek 34. Łódzki standard dostępności - układanie płytek kierunkowych na przejściach dla pieszych (źródło: 
zasoby własne Fado). 

Najbardziej skutecznym sposobem prowadzenia osób niewidomych przez przejście 
dla pieszych jest projektowanie ścieżek prowadzenia na przejściu. 



 

Rysunek 35. FON na przejściu dla pieszych (źródło: zasoby własne Fado). 

Rozwiązanie takie stosowane jest w Czechach - do tworzenia ścieżki wykorzystuje 
się farbę strukturalną. 

 

Rysunek 36. Ścieżka prowadząca przez przejście w Czechach (źródło: mapy Google). 



 

Rysunek 37. Ścieżka prowadząca przez przejście w Czechach (źródło: mapy Google). 

  



W innych częściach świata stosuje się inne rozwiązania. 

 

Rysunek 38. Ścieżka prowadzenia na przejściu w Paryżu (źródło 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0386111214602107, dostęp 10.05.2022) 

 

Rysunek 39. Płytki kierunkowe na przejściu w Nagoya w Japonii (źródło 
https://www.localguidesconnect.com/t5/General-Discussion/Accessibility-Uncovered-Tactile-Paving/td-p/1298513 
dostęp 10.05.2022) 

https://www.localguidesconnect.com/t5/General-Discussion/Accessibility-Uncovered-Tactile-Paving/td-p/1298513%20dost%C4%99p%2010.05.2022
https://www.localguidesconnect.com/t5/General-Discussion/Accessibility-Uncovered-Tactile-Paving/td-p/1298513%20dost%C4%99p%2010.05.2022


Szczegółowe parametry systemów prowadzenia przedstawiono w opracowaniu 
WRD-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Część 2: 
Projektowanie infrastruktury liniowej. 

Przejścia z sygnalizacją świetlną 

Przejścia z sygnalizacją świetlną muszą być jednocześnie wyposażone w dodatkowe 
urządzenia przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Są to m.in. przyciski 
uruchamiające światło zielone, przyciski wydłużające czas przejścia, sygnalizatory 
akustyczne czy sygnalizatory wibracyjne. Prawidłowy dobór urządzeń jest kluczowy 
dla bezpieczeństwa korzystania z przejść. 

Przyciski uruchamiające zielone światło 

W pierwszej kolejności należy zawsze projektować przejścia z sygnalizacją 
sterowaną automatycznie (bez konieczności wciskania przycisków). Wynika to 
z faktu, że odnajdowanie przycisków przez osoby niewidome jest zadaniem trudnym. 
Im szersze przejście, im bardziej złożone (przejścia przez ulice wielojezdniowe 
z torowiskami) tym odnajdowanie przycisków jest trudniejsze. 

Jeśli instalacja przycisków uruchamiających jest konieczna należy projektować 
wykorzystanie przycisków o następujących cechach:  

• Obudowa przycisku musi kontrastować z kolorem słupka, na którym jest 
umieszczony. Najlepszy jest intensywny kolor żółty. 

• Przycisk musi posiadać dźwiękową informację umożliwiającą 
zlokalizowanie przycisku przez osobę niewidomą. 

• Przycisk musi posiadać funkcję wibrowania w czasie światła zielonego. 

• Przycisk musi posiadać dźwiękowe i świetlne potwierdzenie aktywacji. 

• Nie należy stosować przycisków aktywowanych dotykiem. Należy 
stosować przyciski wymagające wciskania (przyciski fizyczne). 
Niedopuszczalne są przyciski wymagające użycia jednego palca w celu 
aktywacji. Przycisk musi umożliwiać aktywację przy pomocy palców, dłoni, 
łokci, kikutów, głowy itd. Wciskanie przycisku nie może wymagać użycia 
dużej siły fizycznej. 

• Przycisk powinien być wyposażony w tyflomapę prezentującą układ 
przejścia dla pieszych. 

• Przyciski należy lokalizować bezpośrednio przy przejściu. Optymalna 
lokalizacja to koniec pasa ostrzegawczego. 

https://www.gov.pl/attachment/9cdcb06f-a438-4c86-89c8-cf26e413ed01
https://www.gov.pl/attachment/9cdcb06f-a438-4c86-89c8-cf26e413ed01


• Jeśli przewiduje się wykorzystanie przycisków wydłużających czas 
przejścia przez jezdnię należy zadbać o prawidłowe rozróżnienie przycisku 
wyzwalającego światło zielone od przycisku wydłużającego czas. 
Rozróżnienie może być realizowane np. poprzez czas przytrzymania 
przycisku – krótkie wciśnięcie uruchamia zwykły tryb zielonego światła, 
przytrzymanie przez 3 sekundy uruchamia tryb wydłużonego czasu. Należy 
zapewnić czytelną informację o możliwości aktywacji trybu z wydłużonym 
czasem przejścia. 

 

Rysunek 40. Przycisk wyzwalający sygnalizację w Warszawie - na obudowie tyflomapa (dotykowy plan przejścia 
dla pieszych), świetlne potwierdzenie aktywacji czerwonymi diodami (źródło: zasoby własne Fado). 



 

Rysunek 41. Przycisk z tyflomapą i wizualnym potwierdzeniem aktywacji w Poznaniu (zdjęcie 
z https://codziennypoznan.pl/artykul/2020-06-25/przyciski-do-sygnalizacji-swietlnych-przy-przejsciach-dla-
pieszych-znow-dzialaja-i-draznia-poznaniakow/) 

 

Rysunek 42. Przycisk po prawej stronie wymaga użycia palca do aktywacji. Jest to rozwiązanie niepoprawne 
(zdjęcie: https://czadrow24.pl/walbrzych-wylaczyl-zolte-przyciski-na-przejsciach-dla-pieszych) 

https://codziennypoznan.pl/artykul/2020-06-25/przyciski-do-sygnalizacji-swietlnych-przy-przejsciach-dla-pieszych-znow-dzialaja-i-draznia-poznaniakow/
https://codziennypoznan.pl/artykul/2020-06-25/przyciski-do-sygnalizacji-swietlnych-przy-przejsciach-dla-pieszych-znow-dzialaja-i-draznia-poznaniakow/
https://czadrow24.pl/walbrzych-wylaczyl-zolte-przyciski-na-przejsciach-dla-pieszych


 

Rysunek 43. Rozmieszczenie przycisków na końcach pasa ostrzegawczego na przejściu dla pieszych (źródło: 
zasoby własne Fado). 

 

Rysunek 44. Rozmieszczenie przycisków na końcach pasa ostrzegawczego na przejściu dla pieszych (źródło: 
zasoby własne Fado). 

Alternatywne sposoby uruchamiania zielonego światła 

Automatyczne wykrywanie pieszych 

W niektórych miastach wykorzystywane są rozwiązania aktywne – na przejściach dla 
pieszych instalowane są czujniki wykrywające oczekujących ludzi. System sam 



decyduje o włączeniu światła zielonego. Jest to rozwiązanie dobre niemniej należy 
nadal zapewnić informację o aktywacji przycisku oraz wibracyjne potwierdzenie 
zielonego światła. Dlatego mimo wykorzystania detektorów przycisków nie demontuje 
się aby osoby niewidome nadal mogły korzystać z funkcji przez nie oferowanych. 

 

Rysunek 45. Informacja na przejściu dla pieszych o braku konieczności naciskania przycisku (źródło: 
https://www.transport-publiczny.pl/mobile/warszawa-wylacza-przyciski-dla-pieszych-64117.html) 

Beacony bluetooth  

System modułów opartych o technologię bluetooth oferuje możliwość wyzwalania 
zielonego światła za pomocą aplikacji w telefonie osoby niewidomej. Moduł taki 
umieszcza się na słupie sygnalizatora. Dzięki temu pełni on podwójną funkcję – służy 
do uruchamiania zielonego światła oraz stanowi dźwiękowy punkt nawigacyjny 
umożliwiający odnajdywanie przejścia dla pieszych. Dodatkowo na telefonie osoby 
aktywującej znacznik bluetooth pojawia się informacja o przejściu dla pieszych. Na 
przykład na przejściu dla pieszych przez ulicę Siemianowicką w Chorzowie po 
wykryciu beacona bluetooth na telefonie użytkownika pojawia się informacja 
„przejście przez ulicę Siemianowicką na stronę północną. Droga ma szerokość 7m 
oraz posiada po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Od strony południowej znajduje 
się ciąg pieszo - rowerowy.” 

Sygnały akustyczne na przejściach dla pieszych 

Charakterystyka sygnalizacji akustycznej na przejściach dla pieszych opisana jest 
w  Załączniku nr 3 (punkt 3.3.5.2) do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 



oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach. W przywołanym rozporządzeniu określone są szczegółowe wymagania dla 
rodzajów sygnałów akustycznych, zasady rozmieszczania sygnalizatorów itd. 

Sygnalizacja akustyczna na przejściach jest jednym z podstawowych sposobów 
informowania osób niewidomych i słabowidzących o możliwości przechodzenia przez 
jezdnię. Warto przy tym wiedzieć, że duże i złożone przejścia dla pieszych zawsze 
będą miejscami trudnymi ponieważ w jednym miejscu zlokalizowanych jest wiele 
sygnalizatorów akustycznych, których dźwięki mogą nakładać się na siebie 
utrudniając prawidłową orientację w przestrzeni. Z drugiej strony zbyt cichy sygnał 
akustyczny na niektórych przejściach również powoduje dodatkowe utrudnienie dla 
osób niewidomych i słabowidzących. 

Rozwiązanie tego problemu wspomagają systemy aktywnej sygnalizacji akustycznej. 
Systemy te oparte są o sygnalizator dźwiękowy, który może być uruchamiany na 
żądanie użytkowania. Uzyskuje się wówczas przejście dla pieszych z aktywnym 
systemem dźwiękowym tj. uruchamianym tylko przez osoby tego potrzebujące. 
Częstym problemem podnoszonym przez osoby niewidome jest zbyt niska głośność 
sygnału akustycznego na przejściach. Zbyt wiele dźwięków blisko siebie lub zbyt 
cichy dźwięk przy zielonym świetle uniemożliwia poprawne zlokalizowanie sygnału 
i ustalenie czy można przechodzić przez jezdnię. Poziom głośności sygnalizacji 
często jest obniżany z uwagi na skargi mieszkańców okolicznych domów i bloków. 
Sygnalizacja dźwiękowa pracuje całą dobę niezależnie od tego czy przez przejście 
przechodzi osoba niewidoma czy nie. Dźwięki te mogą stanowić uciążliwość dla 
okolicznych mieszkańców. Niestety gdy zarządca drogi obniża głośność sygnalizacji 
akustycznej sprawia, że przejście staje się trudne lub niemożliwe do przebycia dla 
osób niewidomych. 

Systemy aktywne, (np. te oparte o beacony bluetooth) umożliwiają aktywację 
sygnalizacji akustycznej na przejściu tylko wtedy gdy jest to potrzebne. Sygnalizację 
akustyczną można uruchomić w aplikacji w telefonie lub poprzez potrójne naciśnięcie 
przycisku wyzwalającego zielone światło. Dzięki temu sygnał akustyczny na przejściu 
może być przez większość dnia i nocy nieużywany nie powodując uciążliwości dla 
mieszkańców. 

Należy również zadbać o to by sygnalizacja akustyczna informowała użytkownika 
o awarii sygnalizacji świetlnej lub o trybie nocnym (mrugające światło 
pomarańczowe). 



Oświetlenie przejść dla pieszych 

Z perspektywy pieszego oświetlenie przejść dla pieszych musi zapewniać dobrą 
widoczność na przejściu i w bezpośrednim jego otoczeniu. Oznacza to m.in. 
możliwość rozróżniania kolorów pasów ostrzegawczych przez osoby słabowidzące. 
Oświetlenie nie może oślepiać użytkowników przejść. Nie może też powodować 
olśnienia przez nagłą zmianę natężenia oświetlenia (gdy pieszy wchodzi z ciemnego 
chodnika na mocno oświetlone przejście).  

Z perspektywy kierowców oświetlenie musi zapewniać dobrą widoczność pieszych 
na przejściu i w jego bezpośrednim otoczeniu. Nie może też powodować olśnienia. 

Cechy dobrego oświetlenia na przejściu dla pieszych: 

• natężenie światła umożliwiające bezpieczne przechodzenie; 

• barwa oświetlenia umożliwiająca prawidłowe rozróżnianie kolorów – barwa 
biała, wysoki wskaźnik odwzorowania kolorów; 

• brak efektu olśnienia poprzez zaprojektowanie stopniowej zmiany 
natężenia oświetlenia wraz ze zbliżaniem się do przejścia dla pieszych 
(dotyczy to pieszych i kierowców); 

• brak oślepiania pieszych przez źródła światła montowane w chodnikach; 

• różnica barwy i natężenia pomiędzy oświetleniem drogowym i oświetleniem 
przejścia – tworzenie w obszarze przejścia wizualnie wyróżniających się 
punktów, podkreślających konieczność zachowania szczególnej uwagi 
przez kierowców. Tworzenie „jasnych punktów świetlnych” przy przejściach 
dla pieszych wspomaga też nawigację osób słabowidzących – obszar 
o innej barwie i natężeniu oświetlenia niż normalne oświetlenie chodników 
jest wykorzystywany jako punkt nawigacyjny przez niektóre osoby 
słabowidzące, ułatwia to odnajdowanie przejść dla pieszych, a także 
orientację w przestrzeni po zmroku; 

• sylwetka pieszego jest oświetlona strumieniem światła padającym z boku, 
a nie znad przejścia. 



 

Rysunek 46. Schemat oświetlenia przejścia dla pieszych przez jezdnię dwukierunkową - klasa PC (źródło: zasoby 
własne Fado). 

 

Rysunek 47. Układ lamp oświetleniowych na przejściu dla pieszych (klasa PC – na podstawie WRD-41-4, źródło: 
zasoby własne Fado). 

Szczegółowe wytyczne do projektowania oświetlenia na przejściach dla pieszych 
znajdują się w opracowaniu WRD-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla 
pieszych. Część 3: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. 

W wytycznych opisana jest klasa uzupełniająca dla oświetlenia przejść dla pieszych 
PC jako rozwiązanie zakładające wykorzystanie nisko montowanych lamp 
oświetlających pionową sylwetkę pieszych (rysunek 43). Jest to najbardziej korzystne 
oświetlenie z uwagi na widoczność pieszych na przejściach. Dodatkowo klasa PC 

https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Projektowanie%20o%C5%9Bwietlenia%20przej%C5%9Bc%20dla%20pieszych%20WR-D-41-4.pdf
https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Projektowanie%20o%C5%9Bwietlenia%20przej%C5%9Bc%20dla%20pieszych%20WR-D-41-4.pdf


zakłada 5 poziomów natężenia oświetlenia zależnych od klasy oświetlenia drogi, na 
której znajduje się przejście. Warto mieć na uwadze, że mimo iż klasa PC określa 5 
poziomów natężenia oświetlenia (od 15 luksów do 75 luksów) to najbardziej 
korzystnym w ujęciu dostępnościowym jest poziom PC1 (75 luksów na płaszczyźnie 
poziomej i pionowej). Doświadczenia własne autorów wskazują, że dla osób 
słabowidzących natężenie oświetlenia o wartości powyżej 70 luksów na poziomie 
posadzki jest poziomem minimalnym dla komfortu i bezpieczeństwa użytkowania.  

Azyle dla pieszych 

Azyle stosuje się w celu skrócenia czasu przebywania pieszego na jezdni oraz jako 
elementy wymuszające zmniejszenie prędkości przed przejściem. Azyle mają 
zastosowanie na drogach o dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowego. W ujęciu 
dostępnościowym należy zwrócić szczególną uwagę prawidłowe oznaczenie azylu 
pasami ostrzegawczymi/kierunkowymi z zachowaniem minimalnych wymagań dla 
szerokości pojedynczego pasa ostrzegawczego.  

 

Rysunek 48. Azyl dla pieszych na drodze dwukierunkowej (źródło: zasoby własne Fado). 



 

Rysunek 49. Azyl dla pieszych - oznaczenia fakturowe zgodnie z normą niemiecką 32984 (źródło: zasoby własne 
Fado). 

Nawierzchnia przejść dla pieszych 

Niezależnie od rodzaju projektowanego przejścia jego nawierzchnia musi być gładka, 
pozbawiona fug, zapewniająca ochronę przed poślizgnięciem w trudnych warunkach 
atmosferycznych i niepowodująca oślepiania poprzez odbicie światła słonecznego. 

W szczególności należy unikać nawierzchni nawiązujących estetycznie do 
zabytkowych ulic brukowanych. 

 

Rysunek 50. Przejście dla pieszych na odtworzonej ulicy w Zgierzu (źródło: zasoby własne Fado). 



 

Rysunek 51. Wyniesione przejście dla pieszych w Strzelinie (zdjęcie: https://sloworegionu.pl/strzelin/14204-to-
zmusi-kierowcow-do-zdjecia-nogi-z-gazu.html) 

Ogrodzenia, balustrady i słupki 

Elementy małej architektury należy projektować tak by nie stanowiły utrudnienia 
i zagrożenia dla poruszania się osób z niepełnosprawnościami. Jednym z głównych 
elementów stanowiących utrudnienie są słupki na przejściach dla pieszych (na 
krawędzi chodnika). Dla osób niewidomych i słabowidzących słupki są trudne do 
zauważenia. Niskie słupki stwarzają zagrożenie spowodowania upadku. Są też 
częstym powodem drobnych urazów kończyn dolnych (przypadkowe zderzenia ze 
słupkami). Z uwagi na powyższe należy unikać stosowania słupków na przejściach 
dla pieszych. Jeśli z jakichś powodów konieczna jest instalacja słupków należy 
ograniczyć ich liczbę do niezbędnego minimum. Słupki powinny mieć około 100 cm 
wysokości oraz kolorystykę kontrastującą z otoczeniem. Dla zwiększenia 
widoczności słupków w porze nocnej i przy złych warunkach atmosferycznych można 
wyposażyć słupki w drobne elementy świetlne. 

 

https://sloworegionu.pl/strzelin/14204-to-zmusi-kierowcow-do-zdjecia-nogi-z-gazu.html
https://sloworegionu.pl/strzelin/14204-to-zmusi-kierowcow-do-zdjecia-nogi-z-gazu.html


 

 

Rysunek 52. Słupek chodnikowy w Warszawie. Górna część słupka na wysokości krocza dorosłego mężczyzny 
(źródło: zasoby własne Fado). 

 

Rysunek 53. Słupek w przestrzeni poruszania się pieszych. Słupek bardzo niski, stwarza zagrożenie 
spowodowania upadku (źródło: zasoby własne Fado). 



 

Rysunek 54. Słupki na przejściu w Warszawie. Słupki są zbyt niskie. Kolor słupków dobrze kontrastuje z szarym 
chodnikiem i przejściem dla pieszych. Żółty górny fragment słupka dodatkowo może wspierać zauważanie ich 
przez osoby słabowidzące (źródło: https://zdm.waw.pl/aktualnosci/wyniesione-przejscie-na-sadowskiej-gotowe-
piesi-bezpieczniejsi/). 

 

Rysunek 55. Słupki na przejściu w Łodzi. Wysokość słupków poprawna. Szary kolor słupków zlewa się 
z szarością chodnika i jezdni. Słupki są słabo widoczne (źródło: zasoby własne Fado). 



 

Rysunek 56. Słupki chodnikowe w Warszawie. Słupki zbyt niskie.. Brak elementów kontrastowych - 
żółtych(źródło: zasoby własne Fado).. 

 
Rysunek 57. Słupki na parkingu centrum handlowego. Poprawna wysokość i bardzo dobra kolorystyka (źródło: 
zasoby własne Fado). 



 

Rysunek 58. Słupki na parkingu przy autostradzie. Wysokość powyżej 100 cm, bardzo dobra kolorystyka (źródło: 
zasoby własne Fado). 

Balustrady i ogrodzenia również muszą zapewniać możliwość zauważenia przez 
osoby słabowidzące i niewidome poruszające się przy pomocy laski (zapewnienie 
małej odległości pomiędzy chodnikiem i najniższym elementem balustrady. 
Balustrady tworzone ze słupków połączonych wiszącym łańcuchem  

 

Rysunek 59. Barierki umożliwiające wykrycie przy pomocy białej laski. 

 

Rysunek 60. Barierki uniemożliwiające wykrycie przy pomocy białej laski (źródło: zasoby własne Fado). 



Jeśli balustrada zainstalowana jest na krawędzi chodnika wzdłuż kierunku ruchu 
pieszych jej kolorystyka nie stanowi krytycznego elementu dostępności. Jeśli 
balustrada/barierka instalowana jest prostopadle do kierunku ruchu pieszych musi 
być oznaczona kontrastowo. 

 

Rysunek 61. Balustrada umieszczona na krawędzi chodnika, równolegle do kierunku ruchu pieszych (źródło: 
zasoby własne Fado). 

 

Rysunek 62. Barierki umieszczone prostopadle do kierunku ruchu na chodniku. Nie są oznaczone kontrastowo 
(zdjęcie: https://gorlice24.pl/pl/11_wiadomosci/6494_gorlice-przebudowa-przej-cia-dla-pieszych-do-parku.html). 

https://gorlice24.pl/pl/11_wiadomosci/6494_gorlice-przebudowa-przej-cia-dla-pieszych-do-parku.html


 

Rysunek 63. Barierki instalowane poprzecznie do kierunku ruchu pieszych. Barierki oznaczone kontrastowo. 
(zdjęcie: https://expressilustrowany.pl/nareszcie-oddano-bezpieczne-przejscie-przez-
tory/ga/12051266/zd/23685258). 

Miejsca parkingowe 

Kluczową funkcją dobrego miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnością 
jest możliwość zaparkowania i wygodnego oraz bezpiecznego dotarcia do miejsca 
docelowego. Aby zapewnić prawidłową realizację tej funkcji miejsce parkingowe musi 
mieć wymiary zgodne z przepisami (minimum 3,6 x 5 m), nawierzchnia musi być 
gładka, nachylenie poprzeczne/podłużne miejsca parkingowego nie może 
przekraczać 3%. Dla osób poruszających się na wózkach musi być zapewniony 
dostęp na najbliższy chodnik. 

https://expressilustrowany.pl/nareszcie-oddano-bezpieczne-przejscie-przez-tory/ga/12051266/zd/23685258
https://expressilustrowany.pl/nareszcie-oddano-bezpieczne-przejscie-przez-tory/ga/12051266/zd/23685258


 

Rysunek 64. Miejsce parkingowe bez barier - po opuszczeniu samochodu osoba na wózku bez problemu wjeżdża 
na chodnik, przy którym zlokalizowane jest miejsce (źródło: zasoby własne Fado). 

 
Rysunek 65. Poprawne miejsce parkingowe – osoby na wózkach po opuszczeniu pojazdu bez problemów mogą 
wjechać na najbliższy chodnik (źródło: zasoby własne Fado). 



 

Rysunek 66.Miejsce parkingowe pod szpitalem - brak obniżenia krawężnika uniemożliwiające wjechanie na 
chodnik po opuszczeniu pojazdu. Jedyna droga do szpitala dla osób na wózkach prowadzi poprzez jezdnię 
(źródło: zasoby własne Fado). 

 

Rysunek 67. Miejsce parkingowe pod szpitalem - brak obniżenia krawężnika uniemożliwiające wjechanie na 
chodnik po opuszczeniu pojazdu. Jedyna droga do szpitala dla osób na wózkach prowadzi poprzez jezdnię. 



 

Rysunek 68. Miejsce parkingowe pod szpitalem w Poddębicach - brak obniżenia krawężnika uniemożliwiające 
wjechanie na chodnik po opuszczeniu pojazdu. Jedyna droga do szpitala dla osób na wózkach prowadzi poprzez 
jezdnię (źródło: zasoby własne Fado). 



 

Rysunek 69. Miejsce parkingowe - brak obniżenia krawężnika uniemożliwiający wjechanie na chodnik po 
opuszczeniu pojazdu. Jedyna droga na chodnik dla osób na wózkach prowadzi poprzez jezdnię. Nawierzchnia 
miejsca parkingowego wykonana z bruku co stanowi poważne utrudnienie dla użytkowników (źródło: zasoby 
własne Fado). 

 

Podsumowanie 
Coraz większa popularność wyniesionych przejść dla pieszych jest zjawiskiem 
dobrym. Co do zasady przejścia takie powinny stanowić fragment infrastruktury 
ułatwiającej poruszanie się pieszym niezależnie od ich cech. Niestety nadal można 
obserwować powtarzające się błędy projektowe i wykonawcze przy budowie 
wyniesionych przejść dla pieszych. Do najczęstszych należą: 

• brak faktycznej ciągłości pomiędzy chodnikiem i przejściem dla pieszych – 
wykonywanie przejść w postaci progów wyspowych stanowiących 
dodatkowe utrudnienie dla osób o ograniczonej mobilności; 

• nawierzchnia przejść utrudniająca poruszanie się pieszym (kostka 
kamienna); 



• brak lub nieprawidłowe wykorzystanie fakturowych oznaczeń nawierzchni; 

• budowa przejść dla pieszych wymagających używania przycisków 
wyzwalających zielone światło; 

• brak lub niewłaściwe sygnały akustyczne na przejściach; 

• niewystarczające oświetlenie przejść i bezpośredniego ich otoczenia. 

Zgodnie z założeniami projektowania uniwersalnego tworzone otoczenie powinno 
umożliwiać samodzielne i komfortowe funkcjonowanie możliwie najszerszej grupie 
użytkowników bez konieczności stosowania jakichkolwiek specjalnych dostosowań. 
Założenie takie musi prowadzić do eliminacji utrudnień fizycznych otoczenia bowiem 
to one czynią zwyczajne funkcjonowanie trudnym lub niemożliwym. W pierwszej 
kolejności bariery otoczenia zawsze dotykają osoby słabsze, z 
niepełnosprawnościami, doświadczające ograniczeń wynikających ze starzenia się 
czy chorób. Jednocześnie każdy człowiek doświadcza różnych ograniczeń w różnym 
okresie życia. Jak pisze profesor Kuryłowicz „Na przestrzeni życia każdego człowieka 
zmieniają się możliwości fizyczne organizmu. Inne są możliwości ciała małego 
dziecka postrzegającego otoczenie z innego poziomu i w innej skali, niż  osoby 
dorosłej. Utrata słuchu, obniżenie siły i wytrzymałości są naturalnym i typowym 
efektem starzenia. Nawet w okresie, gdy nasza kondycja fizyczna jest szczytowa 
zdarzają się wypadki, choroby, rekonwalescencje”2. Dlatego stosowanie zasad 
projektowania uniwersalnego przy projektowaniu otoczenia jest nie tylko 
koniecznością, ale i najlepszą drogą do uzyskania otoczenia przyjaznego wszystkim 
użytkownikom.  

                                            
2 Kuryłowicz, E. (1996). Projektowanie uniwersalne: udostępnianie otoczenia osobom 
niepełnosprawnym. Warszawa:  Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
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