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Maj¹c na uwadze uprzywilejowanie ruchu pieszego 

nale¿y prowadziæ ruch pieszy bez koniecznoœci zmiany 

poziomu poruszania siê (ryc. 5.1, 5.2). Jako rozwi¹zanie 

preferowane uznaje siê prowadzenie ruchu pieszego nad 

komunikacj¹ ko³ow¹(ryc. 5.1).

W przypadku braku mo¿liwoœci technicznych wykonania 

bezkolizyjnego przejœcia na jednym poziomie dopuszcza siê 

zastosowanie nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:   

1. Na podstawowym poziomie dostêpnoœci wymagane jest, 

aby dojœcie do bezkolizyjnego przejœcia dla pieszych 

wyposa¿one by³o w pochylnie lub windy, je¿eli przejœcie 

dostosowane do osób niepe³nosprawnych jest w 

odleg³oœci wiêkszej ni¿ 200 m.

2. Specjalny poziom dostêpnoœci wymaga na dojœciach do 

przejœæ bezkolizyjnych stosowania wind i tylko w 

szczególnych sytuacjach zaleca siê stosowanie pochylni. 

Warunki techniczne pochylni i wind s¹ okreœlone w Karcie 
Standardów Dostêpnoœci nr 7.

PRZEJŒCIA BEZKOLIZYJNEPrzy planowaniu lokalizacji i organizacji przejœæ dla 

pieszych nale¿y uwzglêdniæ zasadê uprzywilejowania ruchu 

pieszego nad ruchem rowerowym, komunikacj¹ publiczn¹ 

i samochodow¹ indywidualn¹. Zaleca siê, aby trasy ruchu 

pieszego przebiega³y na jednym poziomie.

Przejœcia dla pieszych, przystanki komunikacji miejskiej 

i regionalnej s¹ miejscami transferu ruchu pieszego pomiêdzy 

ró¿nymi obszarami i strefami percepcji. Przejœcie dla pieszych 

powinno byæ zlokalizowane w taki sposób, aby maksymalnie 

skróciæ trasê przejœcia pomiêdzy wa¿nymi punktami orientacji 

i przystankami komunikacji miejskiej. Ma to na celu równie¿ 

utrudnienie pokonywania trasy na skróty w miejscach do tego 

niedostosowanych.

Nale¿y przedsiêwzi¹æ specjalne œrodki, aby umo¿liwiæ 

osobom z zaburzeniami orientacji odnalezienie przejœcia dla 

pieszych. W przypadku osób niewidomych i niedowidz¹cych, 

rozwi¹zaniem jest zastosowanie systemu oznaczeñ fakturo-

wych, nawierzchni o ró¿nej fakturze oraz sygna³ów akustycz-

nych. Dodatkowo ró¿nice fakturowe nale¿y podkreœliæ 

poprzez zastosowanie kontrastów kolorystycznych (jasny-

ciemny), tak aby by³y czytelne dla osób s³abowidz¹cych. 

Ryc. 5.1. Prowadzenie ci¹gu pieszego nad jezdni¹. (oprac. autora na podst. 

Designing Sidewalks and Trails for Access, 1999

Ryc. 5.2. Prowadzenie ci¹gu pieszego pod jezdni¹. (oprac. autora na podst. 

Designing Sidewalks and Trails for Access, 1999)

 

Opracowanie wykonano na podstawie umowy KB/931/UI/144-W/2012 z dnia 

02 sierpnia  2012 r. zawartej pomiêdzy Miastem Gdyni¹ a Politechnik¹ 

Gdañsk¹ Wydzia³ Architektury w ramach dzia³alnoœci Centrum  Projektowania 

Uniwersalnego.

Karty Standardów Dostêpnoœci okreœlaj¹ wytyczne do 

projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych 

w obrêbie miasta Gdyni w celu wdro¿enia rozwi¹zañ przyjaznych 

wszystkim u¿ytkownikom przestrzeni o zró¿nicowanych ogranicze-

niach w mobilnoœci i percepcji, w tym osobom z niepe³no-

sprawnoœci¹ oraz  osobom starszym.

Standardy zawieraj¹ niezbêdne informacje i podstawowe 

rozwi¹zania s³u¿¹ce zaprojektowaniu i modernizacji przestrzeni 

publicznej zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego w celu 

ujednolicenia rozwi¹zañ stosowanych na terenie miasta Gdyni. 

Niniejsze Standardy odwo³uj¹ siê do polskich przepisów prawnych, 

jak równie¿ standardów z innych krajów europejskich i dostêpnej 

literatury. Standardy nale¿y uwzglêdniaæ w Specyfikacjach Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) do przetargów i umów na prace 

projektowe i budowlane oraz w umowach na dzier¿awê przestrzeni 

publicznych na cele komercyjne na terenie miasta Gdyni.

Standardy s¹ jedynie wytycznymi ujednolicaj¹cymi rozwi¹-

zania techniczne i przestrzenne. Z uwagi na ró¿norodnoœæ zastanych 

sytuacji w œrodowisku zabudowanym nie zast¹pi¹ one projektanta 

w jego twórczym dzia³aniu, podczas projektowania konkretnych 

przestrzeni publicznych.

Standardy Dostêpnoœci sk³adaj¹ siê z kart:

1. Projektowania Uniwersalne - wstêp.

2. Ci¹gi piesze.

3. Wyposa¿enie ci¹gów pieszych

4. Drogi pieszo-rowerowe

5. Przejœcia dla pieszych

6. Przystanki komunikacji miejskiej

7. Pokonywanie ró¿nic wysokoœci w terenie

8. Miejsca postojowe

9. Tereny rekreacyjne

10. Tymczasowa organizacja ruchu pieszego

11. Bibliografia: polecana literatura, akty prawne, normy.
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[1]

Przyjació³ Integracji, 2005, s.172-173).

 Johnni P. i Thuresson C.: Sztokholm - miasto dla wszystkich, Stowarzyszenie 

dostêpne dla osób niepe³nosprawnych (nie ma mo¿liwoœci 

technicznych likwidacji barier), nale¿y poprzez informacjê 

i kierunkowskazy wskazaæ drogê do najbli¿szego przejœcia 

dostosowanego do potrzeb osób z niepe³nosprawnoœci¹. 

Odleg³oœæ ta nie powinna przekraczaæ 200 m. Je¿eli przejœcie 

bezkolizyjne jest na trasie g³ównego ci¹gu piesz

cze-

niami mobilnoœci, powinny byæ tak rozmieszczone, aby taka 

osoba mog³a pokonaæ jak najkrótsz¹ trasê do dostosowanego 

przejœcia dla pieszych, bez koniecznoœci cofania siê. Podobn¹ 

zasadê informowania pieszych z ograniczeniami mobilnoœci, 

nale¿y stosowaæ równie¿  w przypadku np. awarii windy, która 

znajduje siê na trasie ci¹gu pieszego. 

W przypadku, gdy przejœcie bezkolizyjne nie jest 

ego (na 

obszarze specjalnym dostêpnoœci - patrz Karta 2 str. 1) 

odleg³oœæ ta nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 100 metrów. Znaki 

informacyjne o przejœciach dostêpnych dla osób z ograni

PRZEJŒCIA W POZIOMIE CHODNIKA

Nawierzchniê chodnika przy przejœciach dla pieszych w 

przypadku, 

awierzchni 

by³a ³atwo wyczuwalna dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ 

wzroku. Dodatkowo krawêdŸ krawê¿nika powinna byæ 

wyraŸnie oznakowana w kolorze bia³ym b¹dŸ ¿ó³tym [1]. Przy 

projektowaniu na obszarach objêtych ochron¹ konserwator-

sk¹, stosowanie oznaczeñ kolorystycznych nale¿y uzgodniæ z 

odpowiednimi s³u¿bami. 

Oznaczenia fakturowe na przejœciach dla pieszych 

powinny byæ ³atwo rozpoznawalne. Aby ograniczyæ b³êdy 

w odczytywaniu informacji fakturowej w pobli¿u przejœcia dla 

pieszych nie nale¿y stosowaæ podobnych wzorów 

nawierzchni. Kontrast kolorów miêdzy fakturami systemu 

informacji fakturowej a powierzchni¹ ci¹gu pieszego 

powinien byæ wyraŸny, w kontraœcie 70% (dopuszczalny 

poziom 50%) (patrz równie¿ Karta 2-3/4).

Stosowanie przejœæ, które znajduj¹ siê na tym samym 

poziomie co chodnik, bez kontrastowych oznaczeñ fakturo-

wych i kolorystycznych,  szczególnie zagra¿a bezpieczeñstwu 

osób z zaburzeniami percepcji. Bez wyraŸnego oznaczenia 

przejœcia, osoba z dysfunkcj¹ wzroku mo¿e nie zauwa¿yæ 

granicy chodnika i jezdni.  Z tego powodu przejœcia nale¿y 

wykonywaæ tak aby by³y czytelne dla osób s³abowidz¹cych 

i niewidomych.

Uwzglêdniaj¹c natê¿enie ruchu pieszego i samocho-

dowego nale¿y przejœcia projektowaæ w nastêpuj¹cy 

sposób:

A. Dla przejœæ o du¿ym natê¿eniu ruchu pieszego i samo-

chodowego nale¿y stosowaæ obni¿enie chodnika na ca³ej 

szerokoœci przejœcia: 

?wysokoœæ krawê¿nika w miejscu obni¿enia nie mo¿e 

byæ wiêksza ni¿ 2 cm;

?krawê¿nik powinien byæ wymalowany w kolorze 

kontrastowym (np. bia³y);

?na ca³ej szerokoœci przejœcia w odleg³oœci 50-60 cm 

od krawêdzi jezdni nale¿y zastosowaæ fakturê 

ostrzegawcz¹ (typ B) o szerokoœci 60-80 cm;

?zaleca siê obni¿enie krawê¿nika na szerokoœci 100 cm 

do poziomu jezdni (dla przejazdu wózków);

gdy nie s¹ stosowane systemy fakturowe TGSIs, 

nale¿y zaprojektowaæ w taki sposób, aby faktura n

B. Dla przejœæ o ma³ym natê¿eniu ruchu pieszego:

1.  z  miejscowym obni¿eniem chodnika na szerokoœci 1,0 

metra: 

?krawê¿nik w miejscu obni¿enia powinien byæ na 

poziomie jezdni;

?obni¿enia chodnika powinny byæ naprzeciw siebie po 

obu stronach przejœcia;

?czêœæ przejœcia, poza obni¿eniem, powinna posiadaæ 

krawê¿nik o wys. 10 - 16 cm;

?obni¿ony krawê¿nik powinien byæ wymalowany w 

kolorze kontrastowym (np. bia³ym);je¿eli szerokoœæ 

przejœcia dla pieszych jest wiêksza od 4 metrów, 

s³upek oddzielaj¹cy powinien byæ umieszczony na 

granicy miêdzy obni¿eniem a krawê¿nikiem (

?na ca³ej szerokoœci przejœcia w odleg³oœci 50-60 cm 

od krawêdzi jezdni nale¿y zastosowaæ fakturê 

ostrzegawcz¹ (typ B) o szerokoœci 60-80 cm;

2. z podniesieniem przejœcia na ca³ej szerokoœci (przejœcia 

na tzw. spowalniaczach ruchu) - warunki wykonania 

jak dla przejœæ z obni¿eniem na ca³ej szerokoœci 

chodnika (pkt. A). 

patrz 

ryc 5.8);

Zjazd dla wózków w miejscu obni¿enia powinien mieæ 

szerokoœæ min. 100 cm i nachylenie spadku max 10 %. W tym 

przypadku na drodze poruszania siê nie powinno byæ progów 

wiêkszych ni¿ 0,2 cm (ryc. 5.3). Jako obni¿enie na ca³ej 

szerokoœci przejœcia mo¿na zastosowaæ krawê¿niki o specjal-

nej karbowanej fakturze, która mo¿e byæ wyczuwalna pod 

nog¹ i lask¹ osoby niewidomej(patrz ryc. 5.4) .

Ryc. 5.3. Strefa obni¿enia krawê¿nika w miejscu pokonywania przejœcia przez 

osoby poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich. (oprac. autora).

5-2/4
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spadek maks. 10%Detal A

Ryc. 5.4. Specjalne karbowane wykoñczenie obni¿enia krawê¿nika 

u³atwiaj¹ce osobom niewidomym odczytanie lask¹ krawêdzi chodnika 

(Ÿród³o:www.asmat-grosshandel.com).



PRZEJŒCIA DLA PIESZYCH

[2] Mo¿na zastosowaæ fakturê C3 lub liniê prowadz¹c¹ D2 - patrz Karta 

Standardów nr 2-4/4.

Przejœcie dla pieszych powinno byæ na ca³ej szerokoœci 

prowadzone prostopadle do krawêdzi chodnika i oznaczeñ 

fakturowych bezpieczeñstwa (typ B), aby osoby z zaburze-

niami widzenia mog³y prawid³owo zlokalizowaæ kierunek 

przejœcia przez jezdniê. Nale¿y unikaæ wytyczania przejœæ dla 

pieszych na ³ukach jezdni.

W przypadku prowadzenia przejœcia dla pieszych w obrê-

bie ³uku jezdni nale¿y bezwzglêdnie zastosowaæ rozwi¹zania 

u³atwiaj¹ce osobom z zaburzeniami widzenia obranie 

prawid³owego kierunku przekraczania jezdni. Nale¿y wykonaæ 

to w nastêpuj¹cy sposób:

?zastosowaæ na chodniku pasy fakturowe typu A 

naprowadzaj¹ce na przejœcie prostopad³e do osi jezdni lub 

równolegle do osi przejœcia, gdy jest prowadzone pod 

innym k¹tem w stosunku do osi jezdni (ryc. 5.5, 5.6);

?zastosowaæ ograniczenia ze s³upków, wyznaczaj¹c 

szerokoœæ przejœcia, która jest prostopad³a do osi jezdni, 

s³upki ograniczaj¹ce bezpieczn¹ szerokoœæ przejœcia 

powinny byæ w kontrastowym kolorze w stosunku do 

otoczenia i pozosta³ych s³upków ograniczaj¹cych, zaleca 

siê, aby by³y podœwietlane w nocy; s³upki wyznaczaj¹ce 

szerokoœæ przejœcia powinny posiadaæ schemat dotykowy 

organizacji przejœcia. Odleg³oœci pomiêdzy s³upkami min 

1200 mm (ryc. 5.6 i 5.8);

?przy du¿ym nasileniu ruchu samochodowego nale¿y 

zastosowaæ dodatkowe oznaczenia fakturowe prowadz¹-

ce osobê z dysfunkcj¹ wzroku wzd³u¿ ca³ego przejœcia dla 

pieszych, wykonane w sposób wyczuwalny fakturowo 

przez osobê niewidom¹(ryc. 5.5)[2].
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Ryc. 5.5. Sposób lokalizacji faktur przy przejœciach dla pieszych. (oprac. autora 

na podstawie: Samova i in. 2008, Schwarc i in. 2000)

W przypadku, gdy na przejœciu dla pieszych jest wysepka, 

musi mieæ ona przynajmniej 2.5 m szerokoœci. Przejœcie przez 

wysepkê powinno byæ równe z poziomem jezdni, a nawierz-

chnia powinna mieæ kontrastow¹ i zró¿nicowan¹ fakturowo 

nawierzchniê, aby by³a zauwa¿alna przez osoby z dysfunkcja-

mi wzroku.

faktura typu A

faktura typu B

faktura typu C

pacho³ki ochronne

przejœcie dla pieszych

Schemat dotykowy przejœcia

LEGENDA

wymalowanie kontrastowe 
krawê¿nika o szer. 7-10 cm
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z przyciskiem  wywo³uj¹cym œwiat³o zielone na przejœciu przez 

samego pieszego . Przycisk nale¿y zamontowaæ na wysokoœci  

0,9 - 1,1 od poziomu chodnika, z mo¿liwoœci¹ uruchomienia 

go przez osobê poruszaj¹c¹ siê na wózku inwalidzkim.

Je¿eli na przejœciach dla pieszych, pieszy sam wywo³uje 

œwiat³o zielone, wówczas sygnalizator emituj¹cy dŸwiêk 

z puszki z przyciskiem, musi mieæ akustyczne potwierdzenie 

przyjêcia zg³oszenia chêci przejœcia przez jezdniê, w postaci 

dwóch sygna³ów akustycznych oddalonych od siebie 

z niewielkim odstêpem czasu (np.: 200 ms).

W przypadku du¿ego natê¿enia ruchu, nale¿y stosowaæ 

adaptacyjne sygnalizatory akustyczne, które emituj¹ sygna³ 

zale¿nie od poziomu ha³asu otoczenia (wg ISO 23600/2007 -

5 dB powy¿ej poziomu ha³asu). Adaptacyjne sygnalizatory 

akustyczne nale¿y montowaæ na przejœciach dla pieszych 

usytuowanych w  pobli¿u budynków mieszkalnych. 

Na specjalnym poziomie dostêpnoœci zaleca siê 

stosowanie systemów do indywidualnego uruchamiania 

sygnalizacji dŸwiêkowej przez pieszych (osoby z dysfunkcjami 

wzroku) wyposa¿onych w indywidualne urz¹dzenia 

uruchamiania sygnalizacji dŸwiêkowej. Wy¿ej wymienione 

urz¹dzenia mog¹ równie¿ s³u¿yæ do wzbudzania sygna³u 

zielonego na przejœciach dla pieszych. 

W celu ujednolicenia sygnalizacji na przejœciach dla 
pieszych zaleca siê stosowanie nastêpuj¹cych sygna³ów 
akustycznych[3]:

1.  Podstawowego (œwiat³o zielone) - okresowo pow-

tarzaj¹ce siê sygna³y z³o¿one o obwiedni czasowej prosto-

k¹tnej wype³nione fal¹ prostok¹tn¹ o:

?czêstotliwoœci podstawowej 880 Hz,

?czasie trwania nie przekraczaj¹cym 20 ms,

?czêstotliwoœci repetycji 5 Hz (œwiat³o zielone ci¹g³e) 

i 10 Hz (œwiat³o zielone pulsuj¹ce). 

Poziom sygna³u podstawowego generowanego z sygna-

lizatora akustycznego nale¿y dostosowaæ do geometrii 

przejœcia i do ha³asu ulicznego. W ¿adnym punkcie przejœcia 

dla pieszych stosunek sygna³u dochodz¹cego z sygnalizatora 

akustycznego do ha³asu ulicznego nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 

20 dB.

2. Pomocniczego (œwiat³o czerwone) - okresowo 

powtarzaj¹ce siê sygna³y z³o¿one o obwiedni czasowej 

prostok¹tnej wype³nione fal¹ prostok¹tn¹:

?czêstotliwoœci podstawowej 880 Hz,

?czasie trwania nie przekraczaj¹cym 20 ms,

?czêstotliwoœci repetycji 1 Hz.

Poziom sygna³u pomocniczego generowanego z sygna-

lizatora akustycznego powinien byæ dostosowany do ha³asu 

ulicznego. W odleg³oœci 5 m od sygnalizatora sygna³u pomoc-

niczego stosunek sygna³u dochodz¹cego z sygnalizatora 

akustycznego do ha³asu ulicznego nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 

(20)dB. Poziom stosowanego sygna³u nale¿y dostosowaæ do 

geometrii przejœcia oraz poziomu ha³asu ulicznego.

SYGNALIZACJA D�WIÊKOWA NA PRZEJŒCIACH 
DLA PIESZYCH

Przycisk uruchamiaj¹cy sygnalizacjê œwietln¹ powinien 

byæ umieszczony na wysokoœci 0,9-1,1 metra. Musi byæ 

dostêpny dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach, 

uwzglêdniaj¹c przy tym równie¿ warunki zimowe. Przycisk 

powinien byæ zlokalizowany po prawej stronie przejœcia 

w odleg³oœci maks. 30 cm od przejœcia. Przycisk powinien byæ 

wyraŸnie wyczuwalny i zaopatrzony w sygna³ œwietlny. 

Na specjalnym poziomie dostêpnoœci przycisk dodatkowo 

powinien byæ wyposa¿ony w sygna³ dŸwiêkowy, u³atwiaj¹cy 

jego odnalezienie przez osoby z dysfunkcj¹ wzroku. 

Na poziomie podstawowym dostêpnoœci przycisk mo¿e mieæ 

sygna³ dŸwiêkowy, je¿eli uzna siê to za konieczne.

Sygnalizacja œwietlna na przejœciu powinna byæ 

wyposa¿ona w system przed³u¿enia czasu trwania zielonego 

œwiat³a dla pieszych, uruchamiany automatycznie lub rêcznie. 

Jest to wymagane z uwagi na potrzeby osób starszych i osób 

niewidomych, którzy potrzebuj¹ wiêcej czasu na pokonanie 

przejœcia dla pieszych. W obszarach œródmiejskich o du¿ym 

udziale ruchu pieszego nie nale¿y stosowaæ sygnalizacji 

wzbudzanej rêcznie. Sygnalizacja powinna byæ zaprogramo-

wana w sposób umo¿liwiaj¹cy przejœcie przez jezdniê osobom 

o ograniczonej mobilnoœci. 

PRZYCISKI URUCHAMIAJ¥CE SYGNALIZACJÊ

[3]Dla Standardów Dostêpnoœci dla Miasta Gdyni przyjêto jednolite 

parametry sygnalizacji dŸwiêkowej zgodnie  Wytyczne do Zarz¹dów Dróg w 

sprawie sygnalizacji akustycznej na przejœciach dla pieszych, Poznañ, 2011

ODWODNIENIE

Na szerokoœci przejœcia dla pieszych nale¿y prowadziæ 

odwodnienie jezdni w taki sposób, aby nie by³o mo¿liwoœci 

powstawania zastoin wody utrudniaj¹cych przechodzenie 

przez jezdnie. W szerokoœci przejœcia nie nale¿y lokalizowaæ 

kratek œciekowych. Je¿eli kratki kanalizacyjne wystêpuj¹ na 

drogach modernizowanych, nale¿y je ustawiæ poprzecznie do 

ruchu pieszego.

   

Ryc. 5.8. . Schematy dotykowe przejœcia dla pieszych mog¹ u³atwiæ 

wytyczenie kierunku przechodzenia przez jezdniê. Schematy przejœæ: a) bez 

wysepki, b,c) z wydzielon¹ wysepk¹.(zdj. M. Wysocki)

Wed³ug Standardów Dostêpnoœci sygnalizacjê 

dŸwiêkow¹ nale¿y instalowaæ na wszystkich przejœciach 

wyposa¿onych w sygnalizacjê œwietln¹.

Sygna³y akustyczne emitowane podczas wyœwietlania 

œwiat³a zielonego musz¹ byæ generowane z sygnalizatorów 

akustycznych zamontowanych zgodnie z Dz. U. nr 220 poz. 

2181 na wysokoœci co najmniej 2,2 m..

Sygna³y akustyczne emitowane podczas wyœwietlania 

dla pieszych œwiat³a czerwonego powinny byæ generowane 

z sygnalizatora akustycznego zamontowanego w puszce 
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