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 powstała w 1995 r. podczas Europejskiego Kongresu „Miasto i 
niepełnosprawni” w Barcelonie. Podpisało ją ponad 400 miast

X Samorządy lokalne w ramach swoich kompetencji podejmą działania 
mające na celu adaptację miejskich przestrzeni, budynków i wszelkiego 
rodzaju usług, tak aby osoby niepełnosprawne mogły z nich w pełni 
korzystać

XI „Samorządy lokalne podejmą niezbędne działania zapewniające osobom
niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po mieście, ze szczególnym
uwzględnieniem adaptacji środków transportu miejskiego; dla tych osób
niepełnosprawnych, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mają 
dostępu do transportu miejskiego, samorządy lokalne stworzą alternatywne 
usługi i specjalne warunki ekonomiczne mające zapewnić im mobilność na 
takich samych warunkach, jakie dotyczą reszty społeczeństwa.” 

Deklaracja Barcelońska



 XIII. Samorządy lokalne w ramach swoich kompetencji będą promować 
i zapewniać udział osób niepełnosprawnych i ich organizacji 
przedstawicielskich w procesach decyzyjnych związanych ze sprawami, 
które w sposób ogólny albo szczegółowy mogą ich dotyczyć. 

XVI. Samorządy lokalne w ramach swoich kompetencji i we współpracy z 
miejskimi organizacjami ds. osób niepełnosprawnych sporządzą plany 
działań zgodne z niniejszą Deklaracją. Plany te muszą zawierać 
ostateczne terminy wykonania i oceny planowanych działań. 

XVII. Samorządy lokalne podejmą działania zmierzające do unifikacji i 
uniwersalizacji zasad, przepisów i postanowień oraz do zastosowania 
systemów sygnalizacyjnych oraz odpowiednich pojazdów dla każdego 
rodzaju niepełnosprawności, ułatwiających pełną integrację 
niepełnosprawnych ze społeczeństwem, mając na celu zapewnienie im 
takich samych warunków, jakimi dysponują pozostali obywatele. 

Deklaracja Barcelońska



•ZARZĄDZENIE NR 247/2008/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 
13.05.2008 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia 
dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia nadziemne, przystanki 
komunikacji publicznej i chodniki.

● ZARZĄDZENIE NR 826/2013/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z 

dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie dostosowywania imprez oraz 

konferencji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 

Akty wewnętrzne Miasta Poznania 



 

Organy działające na rzecz ON 

• Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych (Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych UMP)

• Miejska Społeczna Rada ds. Osób 
Niepełnosprawnych

• Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku



Przystanki oraz pojazdy komunikacji publicznej
w chwili obecnej osoby poruszające się na wózkach elektrycznych są 
praktycznie wyłączone z możliwości transportu tramwajowego w 
Poznaniu

 aż 6 różnych typów tramwajów oznaczonych w rozkładach jazdy jako 
dostępne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 





Zbyt niskie platformy przystankowe lub duże przerwy 
między przystankiem a podwoziem pojazdu

Podwozie tramwaju Siemens na pętli Ogrody

Dopasuj format zdjęcia poziomego do tego obszaru



Zbyt niskie platformy przystankowe lub duże przerwy 
między przystankiem a podwoziem pojazdu

Podwozie tramwaju Siemens przy przystanku Żeromskiego

Dopasuj format zdjęcia poziomego do tego obszaru



Zbyt niskie platformy przystankowe lub duże przerwy 
między przystankiem a podwoziem pojazdu

Podwozie tramwaju Moderus Beta przy Moście Teatralnym

Dopasuj format zdjęcia poziomego do tego obszaru



Zbyt niskie platformy przystankowe lub duże przerwy 
między przystankiem a podwoziem pojazdu

Podwozie tramwaju Solaris przy przystanku Dworzec 
Zachodni

Dopasuj format zdjęcia poziomego do tego obszaru



ZALECENIE: W chwili dokonywania inwestycji pod kątem 
nowych pojazdów niskopodłogowych zaleca się rozważenie 
zakupu modeli posiadających wysuwaną rampę lub 
zainstalowanie w funkcjonujących już pojazdach rampy 
przenośnej, dzięki której różne wysokości platform 
przystankowych nie będą już tak dużym utrudnieniem jak 
dotychczas.



Projekt ITS - Inteligentny System 
Transportowy

Tablice informacyjne z ikonkami 
pojazdów niskopodłogowych

Aplikacja webowa 



 

Projekt ITS - cd. 

• Tablice dla kierowców o utrudnieniach ruchu oraz 
liczbie wolnych miejsc parkingowych (brak informacji o 
tzw. „kopertach”)

• 10 infokiosków



„Dojście do elementów informacji pasażerskiej 
(rozkłady jazdy) nie powinno być utrudnione 
przez elementy wyposażenia przystanku „

Dostęp do rozkładu jazdy zablokowany przez ławkę przyst. 
Grochowska; podobna sytuacja przy przyst. Fredry w stronę 

Ogrodów



Dopasuj format zdjęcia pionowego 
do tego obszaru

Zbyt wysoko usytuowane tablice z 
rozkładem jazdy

Przystanek  Fredry w str. Ogrodów



Oświetlenie tablic z rozkładami jazdy

Przystanek  Pólwiejska w str. 
Rataj Przyst. Traugutta w str. Dębca



ZALECENIA: 
Określenie w zarządzeniu wysokości zawieszania tablic rozkładów jazdy 
(sugerowana to 120-140 cm od podłoża)

Określenie kwestii oświetlenia tychże tablic

Wyznaczenie linii zatrzymania dla pojazdów komunikacji miejskiej – najlepiej 
kontrastowym kolorem, który będzie stanowił informację dla osób z 
niepełnosprawnościami, że w tym miejscu mają oczekiwać na pojazd i pomoc 
ze strony motorniczego/kierowcy; 

Wyznaczone miejsce 
oczekiwania w Sopocie



ZALECENIA: 
Określenie w zarządzeniu dokładnych parametrów głębokości wiaty 
przystankowej oraz miejsc oczekiwania dla osób poruszających się na wózku 
(zalecane wiaty o min. głębokości 150 cm; preferowana to 180 cm)

Ławki dla pasażerów oczekujących na tramwaj/autobus powinny posiadać 
podłokietniki (ważne dla osób poruszających się o kulach lub balkoniku, które 
by wstać potrzebują oprzeć się o stabilny podłokietnik) 
 



Czytniki Karty PEKA

Z uwagi na potrzeby osób poruszających się o kulach/balkonikach czytniki 
Karty PEKA powinny być zainstalowane w pobliżu miejsc siedzących dla 

osób z ograniczoną sprawnością, a w przyszłości także w pobliżu miejsc dla 
osób poruszających się na wózkach



Biletomaty

Rodzice z niepełnosprawnością nie mają możliwości zakupu biletu np. dla 
swoich dzieci, które formalnie nie mogą podróżować jako ich opiekunowie



ZALECENIA: 
 
Zarządzenie oraz inne akty wewnętrzne pomijają usytuowanie pasów 
bezpieczeństwa przy miejscach do podróży dla osób. Obecnie w wielu 
autobusach pasy te zawieszone są zbyt wysoko, co w przypadku osób niższych, 
korzystających z wózka inwalidzkiego, uniemożliwia bezpieczne korzystanie z nich w 
czasie jazdy 

Zwiększenie liczby miejsc dla osób podróżujących z dziećmi oraz osób na 
wózkach w tramwajach i autobusach. 



Niebezpieczne/wyboiste przejścia 
dla pieszych

Ul. 
Dąbrowskiego



Niebezpieczne/wyboiste przejścia 
dla pieszych

Ul. Gwarna



Niebezpieczne/wyboiste przejścia 
dla pieszych

Ul. 27 grudnia



Niebezpieczne/wyboiste przejścia 
dla pieszych

Ul. Winiarska



Niebezpieczne/wyboiste przejścia 
dla pieszych

Przejście do 
przyst. Klin



Niebezpieczne/wyboiste przejścia 
dla pieszych

Przejście do 
przyst. Klin



Krawężniki i nierówności 
przy przejściach dla pieszych

Ul. Półwiejska



Krawężniki i nierówności 
przy przejściach dla pieszych

Przejście przy CIM 
ul. Ratajczaka 44



Krawężniki i nierówności 
przy przejściach dla pieszych

Przejście przy Kupcu 
Poznańskim w str. 
Ul. Półwiejskiej



Krawężniki i nierówności 
przy przejściach dla pieszych

Przejście przy Pętli 
Ogrody



Przestrzeń wokół słupa sygnalizacji 

Przejście przy 
Księcia Mieszka I 



ZALECENIE:

Zaleca się, by sygnalizacja świetlna posiadała system przedłużenia czasu 
wyświetlania zielonego światła, co jest istotne w przypadku osób starszych i 
poruszających się o kulach/balkoniku 

W przypadku, gdy nie ma technicznych możliwości adaptacji przejścia do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, należy umieścić znaki informacyjne 
wskazujące najbliższe przejście, które jest dostępne; odległość ta nie powinna 
przekraczać 200 m. Podobne zalecenie obowiązuje w przypadku awarii windy 

 



Chodniki i ciągi komunikacyjne – Trasa II



Chodniki i ciągi komunikacyjne – Okolice 
Starego Rynku



Chodniki i ciągi komunikacyjne – Okolice 
Starego Rynku



Chodniki i ciągi komunikacyjne – Okolice 
Starego Rynku



Chodniki i ciągi komunikacyjne – Okolice 
Starego Rynku



Chodniki i ciągi komunikacyjne – Okolice 
Starego Rynku



Chodniki i ciągi komunikacyjne – Okolice 
Starego Rynku



ZALECENIA:

Zarządzenie nie podaje minimalnej szerokości ciągu pieszego wolnego od przeszkód, 
która zgodnie ze standardami powinna wynosić 2,0 m, dzięki czemu możliwe jest 
swobodne mijanie się pieszych w tym też osób na wózkach; dopuszczalne możliwe 
przewężenia to: 1,5 m na długości nie więcej niż 10 m; 1,2 m na długości max 3 m; 1,0 
m na długości max pół metra 

Nawierzchnia ciągu powinna być wykonana z kostki niefazowanej o spoinach nie 
szerszych niż 5 mm lub z innych materiałów antypoślizgowych. 

Nachylenie poprzeczne ciągu pieszego nie powinno przekraczać 2,5%, natomiast 
nachylenie podłużne – 5%.

Kratki służące do odwodnienia ciągu komunikacyjnego powinny posiadać szczeliny o 
szerokości nie większej niż 10 mm i być ułożone poprzecznie do ruchu 
komunikacyjnego; w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że przednie koło wózka 
inwalidzkiego lub dziecięcego zaklinuje się w szczelinie, co grozi wywróceniem się. 

 



ZALECENIA:

Zapisy zarządzenia nie uwzględniają wymogów, jakie spełniać muszą dzierżawcy 
przestrzeni publicznej do celów komercyjnych (np. właściciele ogródków 
kawiarnianych przy Starym Rynku) odnośnie organizacji przestrzeni i elementów 
wyposażenia (np. montaż ramp wiodących na podest ogródka bądź straganu) 

 



Tereny rekreacyjne – Park Sołacki



Tereny rekreacyjne – Park Sołacki



Tereny rekreacyjne – Park Sołacki



Tereny rekreacyjne – Park Sołacki



Tereny rekreacyjne – Park Sołacki



ZALECENIA:

W miejscach tzw. specjalnego poziomu dostępności3 wymagane jest 
zamontowanie ławek (z podłokietnikami) w odległości 50-100 m, wraz z miejscem 
dla zaparkowania wózka czy roweru,; miejsce postoju dla osoby na wózku powinno 
mieć in. 140 cm głębokości i 90 cm szerokości 

 



Przejścia podziemne



Przejścia podziemne



Termy maltańskie – przystanki 
komunikacji miejskiej



Nowe inwestycje a potrzeby osób z 
niepełnosprawnościami

• Brak linii 
naprowadzających dla 
osób niewidomych

• Brak przystosowanego 
dojazdu na perony 5,6

• Brak platformy 
ułatwiającej wchodzenie 
z poziomu peronu do 
pociągu



Nowe inwestycje a potrzeby osób z 
niepełnosprawnościami

• Brak możliwości wjazdu 
na taras widokowy dla 
osób z ograniczeniami 
ruchu



Miasto = Wizja + Ludzie 
+ 

Przestrze /Infrastrukturń
a



Rekomendacje dla Poznania

• Zmiana umocowania w 
strukturach UMP oraz 
wzmocnienie kompetencji 
pełnomocnika ds. ON

• Konsultacje społeczne na etapie 
planowania projektu

• Wprowadzenie standardów 
dostępności przestrzeni miasta w 
oparciu o zasady uniwersalnego 
projektowania
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