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1. Wprowadzenie 
 
W ostatnich latach w Polsce notuje się  tendencję „starzenia się populacji” oraz ujemny 
przyrost naturalny. Według danych statystycznych w Polsce niepełnosprawna jest co 
szósta osoba w wieku powyżej 15 lat (wg Rocznika Demograficznego z 2000 r.), a w 
państwach UE szacuje się, że niepełnosprawność w jakiejkolwiek formie dotyka ok. 10% 
ludności. Dzięki postępom w medycynie oraz rehabilitacji z obiektów inżynierskich 
korzysta jednak coraz większa liczba osób, dla których w przeszłości było to niemożliwe. 

Powyższe liczby wskazują, że prawdopodobnie każdy z nas ma wśród znajomych 
osobę dotkniętą w jakimś stopniu niepełnosprawnością, a już na pewno pośród rodziny 
lub znajomych u każdego znajduje się co najmniej kilka osób starszych. Jak wiadomo 
wymienione osoby starsze lub niepełnosprawne bardzo często mają problemy z 
samodzielnym poruszaniem się w przestrzeniach publicznych naszych miast. Istniejące 
rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne przez lata projektowane były z pominięciem 
tych licznych grup społecznych, co bardzo często przejawia się niedostateczną 
szerokością pochylni, niewystarczającymi promieniami skrętów, zbyt małymi 
spocznikami czy też znaczną ilością schodów lub różnic poziomów w terenie. Co 
prawda, obowiązujące dziś przepisy określają m.in. warunki dostosowywania obiektów 
budowlanych dla osób niepełnosprawnych, gorzej jest jednak z realizacją tych przepisów 
w praktyce. Wyzwaniami współczesności są więc przeciwdziałanie powstawaniu nowych 
oraz likwidacja istniejących już barier, ograniczających samodzielność i aktywność osób 
starszych i niepełnosprawnych. Dodatkowo problem barier architektonicznych należy 
rozszerzyć na inne grupy społeczne, które zmagają się z nimi przejściowo. Mowa w tym 
przypadku między innymi o osobach niepełnosprawnych czasowo (wystarczy np. 
złamana noga), rodzicach poruszających się z wózkami dziecięcymi oraz coraz 
liczniejszej w naszym kraju grupie osób korzystających z rowerów. 

  W związku z powyższym, chcąc zapewnić możliwość komunikacji osób 
starszych, niepełnosprawnych, a także pozostałych wymagających tego grup społecznych 
istnieje kilka możliwości dostosowania istniejących obiektów. Najczęściej stosowane są 
rozwiązania w postaci dobudowy do istniejących obiektów pochylni lub wind. 
Dodatkowo z myślą o rowerzystach stosuje się niekiedy rozwiązanie pomocnicze w 
postaci rynny montowanej do konstrukcji schodów, służącej do wprowadzania roweru. 
Możliwość wyboru danego rozwiązania oraz jego ostateczna forma w wielu przypadkach 
jest jednak w jakiś sposób ograniczona. Do zbioru podstawowych uwarunkowań, z 



jakimi spotyka się projektant obiektu na etapie tworzenia dokumentacji należą przede 
wszystkim: 
- ograniczenia związane z przebiegiem i kształtem granic działek, na których może 
zostać zlokalizowana inwestycja (np. brak możliwości wstępu na teren działki 
prywatnej); 
- uwarunkowania związane z ukształtowaniem przyległego terenu (np. wysokie skarpy i 
związana z tym znaczna różnica poziomów do pokonania, bliskość zbiorników lub 
cieków wodnych); 
- uwarunkowania związane z ochroną środowiska przyrodniczego (np. brak zgody na 
wycinkę drzew kolidujących z planowanym rozwiązaniem); 
- konieczność dostosowania rozwiązania konstrukcyjnego do układu istniejących sieci 
uzbrojenia terenu w przypadku braku możliwości ich przebudowy (np. z uwagi na koszty 
przebudowy długich odcinków światłowodów); 

Na łamach referatu, na podstawie kilku przykładów zaprojektowanych oraz 
zrealizowanych już rozwiązań autorzy postarają się przedstawić towarzyszące danemu 
przedsięwzięciu warunki brzegowe determinujące dostępne możliwości, a także 
widoczne w bliższej i dalszej perspektywie następstwa przyjętych rozwiązań. Analizie 
poddane zostaną rozwiązania związane z dostosowaniem: 
- dwóch przejść podziemnych w Poznaniu (przejścia pod ul. Bolesława Krzywoustego - 
w okolicach ul. Milczańskiej oraz w pobliżu Ronda Rataje); 
- trzech kładek dla pieszych, zlokalizowanych w miejscowości Nieporęt oraz w 
Białymstoku i Włocławku; 
- wysokiej skarpy przy ograniczonej szerokości działki, zlokalizowanej w Siedlcach. 

 
2. Analiza rozwiązań dla wybranych obiektów 

 
Przejścia dla pieszych pod ul. Katowicką w okolicach ul. Milczańskiej oraz w 

okolicy Ronda Rataje w Poznaniu 
 Istniejące przejście podziemne w rejonie ul. Milczańskiej umożliwia bezpieczne 

pokonanie przez pieszych przeszkody, jaką jest ruchliwa ulica Bolesława Krzywoustego. 
Dostęp pieszych do przejścia podziemnego z poziomu przyległego terenu zapewniają 
wyłącznie schody zlokalizowane po obu stronach ulicy, co stanowi istotną barierę, 
szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Zogodnie ze zleceniem Zamawiającego (ZDM 
w Poznaniu) w 2013 r. opracowano projekt dostosowania przejścia podziemnego dla 
potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych. W omawianym przypadku, z uwagi na 
korzystny przebieg granic działek w obrębie dojść, a także płaskie ukształtowanie 
przyległego terenu dostępność możliwej do zabudowy przestrzeni nie stanowiła 
większego ograniczenia. Zieleń miejska oraz rosnące w pobliżu drzewa z uwagi na 
odległość od konstrukcji również w tym przypadku nie stanowiły przeszkody. Ponadto, 
układ istniejących sieci uzbrojenia terenu, z punktu widzenia ewentualnej konieczności 
przebudowy, nie był w tym miejscu zbyt skomplikowany. W niewielkim zakresie 
wymagana była wyłącznie przebudowa odcinka sieci wodociągowej oraz sieci 
elektroenergetycznej niskiego napięcia. W związku z powyższym po analizie dostępnych 
wariantów dostosowania przejścia, w porozumieniu z Zamawiającym, wybrana została 
opcja polegająca na dobudowie pochylni. Pochylnie zaprojektowano w formie 
monolitycznych, żelbetowych konstrukcji oporowych, stopniowo coraz bardziej 
załębiejących się poniżej powierzchni przyległego terenu. Pochylnie ulokowano w 
świetle istniejących szerokich schodów, zawężając przez to ich światło. Analizy 



intensywności odbywającego się wewnątrz przejścia ruchu pieszych wskazywały jednak, 
że pozostała przestrzeń w obrębie biegów schodowych jest wystarczająca. 

Kolejny przykład obrazujący konieczność dostosowania obiektu dla potrzeb 
obsługi osób niepełnosprawnych stanowi przejście podziemne pod ul. Bolesława 
Krzywoustego, w okolicach węzła komunikacyjnego Rondo Rataje. Roboty budowlane w 
zakresie omawianego przejścia podziemnego związane były z budową nowej galerii 
handlowej. Przejście podziemne w rejonie Ronda Rataje położone jest w ciągu jednego z 
głównych traktów pieszych, prowadzących z pobliskich wysoko zaludnionych osiedli 
mieszkaniowych w kierunku planowanej galerii handlowej. Zarówno niekorzystny 
przebieg granic działek w rejonie dojść do przejścia, jak również stawiane przez 
Inwestora planowanego centrum handlowego wymogi zdeterminowały w tym przypadku 
konieczność rezygnacji z pochylni na rzecz wind. Możliwie najmniejsza ingerencja w 
istniejącą konstrukcję przejścia oraz konieczność dostosowania się do architektonicznej 
wizji układu zadaszeń nad wejściami wpłynęły na decyzję dotyczącą lokalizacji szybów 
windowych pod projektowanymi zadaszeniami, w świetle istniejących schodów dla 
pieszych (fot. 1). W chwili obecnej obiekt został zrealizowany i oczekuje na oddanie  do 
eksploatacji. W tym przypadku lokalizacja szybów pod zadaszeniami pozwala na 
częściowe osłonięcie ich od niekorzystnych czynników środowiskowych                           
i atmosferycznych, co jak się wydaje wpłynie korzystnie na ich eksploatację oraz 
zapewni mniejszą awaryjność. 

 
Fot. 1 Widok jednego z wejść do przejścia  w okolicach Ronda Rataje. 
 
Kładki dla pieszych Nieporęt, Białystok i Włocławek 

Zestawione na łamach niniejszego referatu przykłady dostosowania kładek dla pieszych 
obrazują trzy odrębne podejścia do zagadnienia. W przypadku kładki w m. Nieporęt oraz 
kładki w Białymstoku zdecydowano się na konstrukcję w formie pochylni, przy czym 
charakterystyczne dla danego miejsca uwarunkowania zdeterminowały wykonanie 
obiektów o zupełnie odmiennych formach. 

W przypadku kładki w Białymstoku istniejące granice działek, na których 
zlokalizowana została inwestycja w żaden sposób nie stanowiły ograniczenia dla 
planowanej konstrukcji. Długie działki zlokalizowane były po obu stronach jezdni, 



ponad którą przeprowadzona była istniejąca kładka. W tym przypadku możliwa więc 
była budowa typowych, długich pochylni zlokalizowanych wzdłuż jezdni. W przypadku 
wystarczającej ilości miejsca konstrukcje tego typu bardzo często wykonywane są przy 
okazji budowy nowych lub dostosowania istniejących obiektów. Stanowią one proste i 
jednocześnie wysoce funkcjonalne rozwiązanie. 

Zupełnie inna sytuacja miała miejsce w trakcie projektowania kładki w m. 
Nieporęt. W tym przypadku istniejąca kładka dla pieszych umożliwia przeprawę 
pomiędzy brzegami kanału Żerańskiego. Kanał ten przed swoim ujściem do jeziora 
Zegrzyńskiego przepływa przez kilka miejscowości, dzieląc je właściwie na dwie 
odrębne części. Wielu mieszkańców ma swoje miejsca zatrudnienia lub uczęszcza do 
szkół położonych na przeciwległym brzegu. Znacznie oddalone od siebie obiekty 
mostowe, jak można się domyślać, nie ułatwiają w tym przypadku komunikacji. Już 
podczas wizji lokalnej poprzedzającej etap projektowania okazało się jak wielką 
przeszkodą dla mieszkańców, a szczególnie dzieci, były wysokie schody prowadzące na 
poziom pomostu kładki. W przeciągu kilkunastu minut autorzy referatu byli świadkami 
kilku podobnych zdarzeń, gdy rodzice zmuszeni byli wnosić dziecięce rowery na poziom 
kładki a następnie znosić je po drugiej stronie, aby umożliwi ć pociechom dalszą podróż 
do szkoły. Sytuacja taka wyraźnie pokazała jak potrzebna w tym przypadku była 
modyfikacja istniejącej infrastruktury. Z uwagi na lokalizację konstrukcji na terenach o 
charakterze parkowym, w pobliżu grup drzew, porastających teren zarośli oraz koryta 
cieku niewskazane w tym przypadku wydawało się rozwiązanie w postaci windy. 
Doświadczenie pokazuje, że w przypadku braku dostatecznego oświetlenia i nadzoru 
urządzenia te bardzo często są obiektem aktów wandalizmu. Ponadto szyby windowe 
lokalizowane na otwartych terenach wystawione są przez cały czas na zmienne warunki 
atmosferyczne, które w znacznym stopniu mogą przyczyniać się do występowania awarii 
urządzeń. W omawianym przypadku konieczne było zastosowanie rozwiązania dającego 
pewność odpowiedniej funkcjonalności. Ponadto wytyczne do projektowania 
sporządzone przez Zamawiającego jednoznacznie definiowały pchylnie jako rozwizanie  
pożądane. Odrębne kwestie do rozwiązania na dalszym etapie projektowania stanowiły: 
- znaczna różnica poziomu pomostu kładki w stosunku do powierzchni przyległego 
terenu po obu stronach kanału; 
- ograniczona dostępność działek w rejonie wejść na kładkę; 
- zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uniemożliwiające 
lokalizację na niewyznaczonych w tym celu działkach oraz wycinkę drzew. 
Jednoczesne spełnienie wymagań odnośnie wysokości pochylni, usytuowania pochylni w 
obrębie granic działek, a także konieczność spełnienia przez konstrukcję wszelkich 
warunków technicznych doprowadziły do opracowania jedynego dostępnego w tym 
przypadku rozwiązania konstrukcyjnego wg fotografii nr. 2. Rozwiązanie w opinii 
autorów nie stanowi szczególnie miłego dla oka akcentu architektonicznego, jednak z 
punktu widzenia lokalizacji oraz niewątpliwej funkcjonalności jest ono jak najbardziej 
poprawne. 

 



 
Fot. 2 Widok pochylni przy kładce dla pieszych w m. Nieporęt 

 
Kolejnym przykładem dostosowania istniejących kładek dla pieszych są 

konstrukcje zlokalizowane we Włocławku. Przebudowa drogi krajowej nr 1 w obrębie 
miasta Włocławek pociągnęła za sobą konieczność lokalizacji w pasie rozdziału (na 
pewnych odcinkach) ekranów akustycznych, co z oczywistych względów wymusiło   
likwidację przejść dla pieszych w poziomie jezdni. Jedynymi konstrukcjami 
umożliwiającymi przedostanie się na drugą stronę jezdni były istniejące, wyremontowane 
w trakcie przebudowy drogi krajowej kładki dla pieszych, wyposażone wyłącznie w 
schody. Stanowiło to oczywiście znaczne utrudnienie dla osób starszych oraz np. 
rodziców z wózkami dziecięcymi, natomiast dla osób niepełnosprawnych poruszających 
się np. na wózkach inwalidzkich była to bariera nie do pokonania. W celu poprawy 
sytuacji konieczne stało się znalezienie sposobu na dostosowanie istniejących obiektów 
przy minimalnej ingerencji w ich układ konstrukcyjny. W pierwszej kolejności podczas 
prac projektowych przeanalizowano granice działek. Z braku jednak wystarczającej 
ilości miejsca, w porozumieniu z Zamawiającym, kategorycznie odrzucono jakąkolwiek 
możliwość budowy pochylni. W grupie dostępnych rozwiązań pozostała więc wyłącznie 
budowa szybów windowych. Z uwagi na niezwykle gęstą sieć uzbrojenia terenu (w tym 
m. in. kolektory kanalizacyjne Ø2000mm, światłowody oraz sieć elektroenergetyczną 
średniego napięcia) oraz ograniczone możliwości modyfikacji konstrukcji kładek, 
lokalizacja szybów windowych, pozwalająca na jak najmniejszą ingerencję, okazała się 
zadaniem niezwykle wymagającym. Niejednokrotnie jedyne dostępne dla szybu 
windowego miejsce zlokalizowane było w znacznej odległości od konstrukcji istniejącej 
kładki. Konieczne w takich przypadkach było więc zaprojektowanie dodatkowych 
konstrukcji „pomostów” łączących poziom kładki z górnym przystankiem windy. 
Znaczny nakład pracy włożony na etapie projektowania pozwolił na przeprowadzenie i 
sfinalizowanie budowy bez większych przeszkód. Obiekty oddano do użytku pod koniec 
2015r.  



 
Fot. 3 Widok szybów wind wraz konstrukcjami dodatkowych pomostów przy kładce dla 

pieszych we Włocławku 
 
Przeprowadzona po oddaniu obiektów wizja w terenie ujawniła jednak pewne 

mankamenty (jedynego dostępnego w danej sytuacji) rozwiązania. Prawdopodobnie akty 
wandalizmu przyczyniły się do awarii dwóch z czterech zaprojektowanych wind (po 
jednej dla każdej kładki). Powodowało to sytuację gdzie osoba albo nie była w stanie 
dostać się na kładkę, albo  po wjechaniu na poziom pomostu nie była w stanie zjechać z 
powrotem na poziom chodnika. Są to w ocenie projektantów sytuacje stawiające pod 
znakiem zapytania zasadność poczynionej inwestycji, ponieważ każda awaria i 
unieruchomienie urządzeń dźwigowych właściwie uniemożliwia korzystanie z 
konstrukcji przez osobę nie będącą w stanie samodzielnie wejść po schodach. Prowadzi 
to do sytuacji, w której pomimo poniesienia przez Zamawiającego nakładów 
finansowych, właściwego przeprowadzenia procesu projektowania i budowy z przyczyn 
niemożliwych do przewidzenia (typu np. awaria sprzętu) obiekty znajdują się w sytuacji 
wyjściowej – tzn. dla osoby np. na wózku inwalidzkim są zupełnie bezużyteczne. 

 
Skarpa w Siedlcach 
Ostatnim przykładem dostosowania infrastruktury dla potrzeb obsługi osób 

niepełnosprawnych prezentowanym na łamach niniejszego referatu jest pochylnia 
wykonana w miejscowości Siedlce. Nie jest to obiekt zaprojektowany przez autorów 
referatu, lecz głośne echo jakim w mediach odbiło się jego oddanie do użytkowania 
skłoniło autorów do włączenia go w zakres referatu i zajęcia stanowiska co do jego 
funkcjonalności. Obiekt znajduje się na peryferiach Siedlec, przy obwodnicy 
wewnętrznej miasta (ul. Kaczorowskiego). Obwodnica przebiega w tym miejscu w 
znacznym wykopie -  różnica poziomów pomiędzy terenem na górze pochylni oraz 
jezdni u jej podnóży wynosi niemal 5,5 metra. Swego czasu w mediach pojawiły się 
bardzo niekorzystne, a czasem wręcz prześmiewcze komentaże na temat wyglądu i 
użyteczności omawianej konstrukcji. Uwagę zwraca fakt, że przeważająca większość 
niepochlebnych opinii wygłaszana jest przez osoby całkowicie zdrowe i w sile wieku. W 
tym przypadku należałoby jednak na konstrukcje spojrzeć z punktu widzenia osób 



niepełnosprawnych. Warunki terenowe i prawdopodobnie układ działek w tym miejscu 
ograniczały wahlarz możliwych rozwiązań do dwóch wariantów: 
- pochylni ukształtowanej w sposób, w jaki została obecnie wykonana, 
- windy osobowej. 
Pytanie więc, które z proponowanych rozwiązań będzie w sposób bardziej racjonalny 
służyło mieszkańcom i pozostałym użytkownikom. 
Peryferie miasta na jakich zlokalizowana jest inwestycja oraz niewielka urbanizacja 
przyległych terenów każe jednak przypuszczać, że winda w tym przypadku podatna 
byłaby na akty wandalizmu oraz awarie spowodowane innymi czynnikami (np. 
atmosferycznymi), co w konsekwencji oznaczałoby brak możliwości komunikacji osób 
niepełnosprawnych między poziomami. Przy rozwiązaniu zakładającym budowę 
pochylni wyżej wymienione problemy właściwie nie mają racji bytu. W ostateczności, 
jak wiadomo, zdecydowano się na budowę w tym miejscu pochylni przedstawionej na 
fotografii nr 4. Opinie ze strony środowisk osób niepełnosprawnych  korzystających z 
konstrukcji mówią, że rozwiązanie istotnie powoduje wydłużenie potrzebnej do 
pokonania drogi, jednak nachylenie biegów, spoczniki i balustrady są odpowiednie by 
wygodnie z konstrukcji korzystać. Niezwykle ważne jest również wyeliminowanie 
problemów związanych z awariami i czasowym brakiem możliwości skorzystania z 
infrastruktury. 
 

 
Fot. 4 Widok pochylni w Siedlcach 

 
Zdaniem autorów zastosowane rozwiązanie pochylni i jej forma są w pełni racjonalne, 
zgodne z wszelkimi przepisami, i co najistotniejsze, spełniające swoje funkcję 
nieprzerwanie i w każdych warunkach. W internecie  dostępny jest na ten temat reportaż 
jednej z popularnych w naszym Kraju stacji telewizyjnych, w którym początkowo bardzo 
sceptycznie nastawiony redaktor stopniowo, w trakcie rozmowy z jedym z użytkowników 
dostrzega właściwy sens i pozytywną funkcję obiektu. 
 
 
 



3. Podsumowanie i wnioski 
 

Każdy z zaprezentowanych w niniejszym referacie przykładów posiada zarówno 
zalety jak i niedoskonałości, wynikające z rodzaju przyjętego rozwiązania. Autorzy 
referatu, na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz obserwacji funkcjonowania 
pochylni i wind, skłaniają się (oczywiście tam gdzie jest taka możliwość) jednak ku 
budowie pochylni. Opinie taką potwierdzają zarządcy obiektów zwracając uwagę na 
następujące aspekty: 
- wysoką awaryjność wind oraz bardzo szybką ich dewastację (szczególnie w miejscach 
odosobnionych i niedostatecznie oświetlonych);   
- bardzo często zbyt niską pojemność i wydajność wind (nie mieszczą się w nich większe 
wózki z dziećmi lub rowery, a oczekiwanie na przyjechanie windy, otwarcie się drzwi, 
zamknięcie, zjechanie i ponowne otwarcie, zdecydowanie wydłuża czas podróży); 
- wyższe koszty utrzymania wind (okresowe serwisowanie, naprawy usterek i awarii); 
Oczywiście pochylnie również nie stanowią rozwiązania idealnego pod każdym 
względem. Pamiętać należy szczególnie o: 
- możliwości wystąpienia śliskości nawierzchni, szczególnie w porze zimowej lub przy 
obfitych opadach deszczu; 
- wydłużeniu koniecznej do pokonania drogi oraz konieczność zmuszenia do wysiłku 
osób starszych czy niepełnosprawnych, szczególnie przy znacznych różnicach poziomu 
terenu i konstrukcji. 

Jak wynika z powyższych rozważań i przykładów nie istnieje rozwiązanie 
uniwersalne, które z pewnością można byłoby zastosować w każdym przypadku. Dobór 
rozwiązania jest zwykle wypadkową wielu czynników i uwarunkowań. W przekonaniu 
autorów jednak, każde ułatwienie dostępu do infrastruktury miejskiej dla osób starszych i 
niepełnosprawnych niesie za sobą wymierne korzyści w postaci zwiększenia ich udziału 
w życiu zawodowym, społecznym i kulturalnym, a co za tym idzie również 
podwyższenie standardu ich życia. Przestrzeń dostępna dla osób z niepełnosprawnością 
jest zatem korzystna dla wszystkich. 


