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WSTĘPNIAK
Kiedy rozmawiam z  ludźmi jak powinny wyglądać chodniki, przejścia dla pieszych, 
albo inne miejsca gdzie poruszamy się na własnych nogach, bardzo często słyszę że 
powinny być równe. Ale to co uznawane jest za równe dla zwykłego piechura, może 
być niewystarczające dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Kimś takim 
może być każdy z nas!

PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA WSZYSTKIM
W kontekście tak zwanego projektowania uni-
wersalnego myśli się o wszystkich. Bo coraz bar-
dziej powszechną jest świadomość konieczno-
ści tworzenia przestrzeni publicznej sprzyjającej 
osobom z niepełnosprawnościami, albo mamy 
coraz większą wrażliwość dla rodziców idących 
z małymi dziećmi wożonych w wózkach. Nie-
mniej jednak często można ulec przeświadcze-
niu - że nas to nie dotyczy, nas to nie spotka, 
albo my sobie jakoś poradzimy.

I nie mam tu na myśli osoby z niepełnospraw-
nościami, jadącej na wózku albo idącej o kulach, 
bo każdemu z nas może przydarzyć się kontuzja. 
Ba! Każdy z nas zaczyna mieć pewne ogranicze-
nia motoryczne kiedy idzie na dworzec z ciężką 
walizką. Wówczas nawet kółka w naszym bagażu 
nie zawsze są nam pomocne.

Dlatego z nieskrywaną radością mam zaszczyt 
zaprezentować opracowanie, którego autorem 
jest dr hab. inż. arch. Marek Wysocki z Centrum 
Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdań-

skiej. Porusza on bardzo ważną kwestię, o której 
bywa że zapominamy: Należy zdać sobie spra-
wę, że przestrzeń, która spełni potrzeby osób 
z niepełnosprawnościami, tak naprawdę staje 
się przestrzenią przyjazną wszystkim.

DOBRE PRAKTYKI I ŚWIADOMOŚĆ
Nasz ekspert podaje przykłady dobrego pro-
jektowania, ale także podpowiada od czego na-
leży zacząć porządne urządzenia miasta, w któ-
rym jest miejsce dla wszystkich. Zwraca uwagę, 
że strategie rozwoju samorządów lokalnych po-
winny obejmować działania polegające na pod-
noszeniu świadomości urzędników, mieszkańców 
oraz inwestorów działających na danym terenie 
w aspekcie potrzeb użytkowników przestrzeni.

Zachęcam Was do lektury, zapoznania się z do-
brymi praktykami i przede wszystkim zarażania 
każdego świadomością, jak ważne dla funkcjo-
nowania mieszkańców jest projektowanie uni-
wersalne. Dzięki temu będzie się nam żyło lepiej 
i bezpieczniej.

Hubert Barański  
Fundacja Normalne  
Miasto-Fenomen
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WPROWADZENIE
Przestrzeń publiczna jest „sercem miasta”, które 
powinno tętnić życiem, integrować mieszkańców 
i tworzyć pole do realizacji wspólnotowych inicja-
tyw, pobudzania wyobraźni i rozwoju. Przestrzeń 
w mieście służy realizacji celów jego mieszkań-
ców, jest miejscem spotkań, pracy, odpoczynku 
i wykonywania codziennych czynności – to prze-
strzeń, w której ludzie przemieszczają się, aby te 
cele zrealizować. Tak więc przestrzeń publiczna 
staje się miejscem interakcji pomiędzy miesz-
kańcami, a odpowiednio zaprojektowana daje im 
możliwość pełnego uczestnictwa w życiu lokal-
nych wspólnot. Od tego, w jakim jest stanie, zale-
ży jakość relacji społecznych i procesów integra-
cyjnych tworzących podstawy wspólnotowości.

Coraz więcej mówi się o tym, że miasta i ich 
przestrzeń publiczna powinny być bardziej przy-
jazne mieszkańcom. Jednak różnorodność po-
trzeb i sposobów poruszania się po mieście po-
woduje, że przestrzeń ta musi być odpowiednio 
przygotowanym kompromisem pomiędzy po-
trzebami i warunkami środowiskowymi. Można 

powiedzieć, że przyjazna przestrzeń publiczna to 
taka, w której chętnie przebywamy, gdzie może-
my wypocząć i spotkać się z przyjaciółmi i gdzie 
czujemy się bezpiecznie. Te cele realizujemy, 
przede wszystkim poruszając się pieszo, stąd 
ważnym zadaniem, które stoi przed poprawnie 
zaprojektowaną przestrzenią, jest jej dostęp-

PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE 
W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZNEJ 
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE

AUTOR 

DR HAB. INŻ. ARCH. MAREK WYSOCKI

Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Dyrektor Centrum Projektowania 
Uniwersalnego. Ekspert z zakresu projektowania przestrzeni dostępnej dla osób niepełnosprawnych 
i starszych. Autor wielu publikacji z tematyki projektowania dla wszystkich oraz ekologii i zrównowa-
żonego rozwoju. Audytor dostępności obiektów i przestrzeni publicznych. Członek Komisji Ekspertów 
ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Wśród grona swoich przyjaciół ma 
wielu, którzy na co dzień zmagają się z problemami i ograniczeniami fizycznymi lub percepcji, traktu-
jąc ich zawsze jak równych sobie partnerów w realizowanych wspólnie działaniach.

Od jakości przestrzeni publicznej zależy mozliwość 
samodzielnego poruszania się osób z niepełnosprawnościami 
(autor: M. Popielawska)
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ność z uwzględnieniem potrzeb ruchu pieszego. 
Szczególnie istotne jest to dla osób, które mają 
ograniczone możliwości poruszania się i postrze-
gania otoczenia. Jako ludzie różnimy się między 
sobą sprawnością fizyczną i możliwościami na-
szych zmysłów (wzrok, słuch, dotyk czy węch) czy 
też sprawnością intelektualną. W takim ujęciu 
przyjazna przestrzeń powinna odpowiadać na 
potrzeby wszystkich mieszkańców, a co za tym 
idzie – powinna być zrealizowana zgodnie z za-
sadami projektowania uniwersalnego1.

PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA 
PRZESTRZENIĄ
Analizując zachodzące procesy inwestycyjne 
w ostatnich latach, można sądzić, że miasta 
z ich przestrzeniami publicznymi stają się bar-
dziej przyjazne. Modernizuje się ulice, place, re-
witalizacji poddaje się większe obszary miasta. 
Jednak gdy spojrzymy na to dokładniej, okazuje 
się, że wiele tych nowych inwestycji nie odpowia-
da potrzebom osób z niepełnosprawnością czy 
osób starszych. Realia tych inwestycji są takie, 
że często osoby z ograniczeniami w mobilności 
i percepcji nie mogą skorzystać w pełni ze swo-
ich podstawowych praw: uczestnictwa w życiu 
kulturalnym, edukacji czy skorzystać z atrakcji 
turystycznych w swoim lub innym mieście, które 
chciałyby odwiedzić. Ogranicza to ich integrację 
z lokalną wspólnotą, co jest przejawem dyskry-
minacji tej grupy społecznej.

Współczesny człowiek coraz bardziej zamyka się 
w swej domowej przestrzeni, realizując się nie-
kiedy wyłącznie w sferze wirtualnej. Spotkania na 
czatach czy forach internetowych nie mogą i nie 
powinny zastąpić codziennych interakcji z innymi 
ludźmi. Czasami jest to wybór świadomy, ale czę-
sto jest on podyktowany niedostępnością prze-
strzeni publicznej z uwagi na ograniczenia mobil-
ności człowieka, jak ma to miejsce w przypadku 
osób z niepełnosprawnością. 

Istotną sprawą z punktu widzenia jednostki jest 
to, czy może ona skorzystać z przestrzeni publicz-
nej w sposób samodzielny, bez pomocy innych. 
Jest to aspekt ważny z punktu widzenia rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego opartego na pra-
wach jednostki do realizacji swoich indywidual-
nych celów. Niestety, ten element dostępności 
jest często pomijany, w szczególności gdy dotyczy 
to osób z ograniczeniami percepcji. W naszym 
otoczeniu brakuje odpowiednich udogodnień, 
które poprawiają orientację w przestrzeni i do-
stęp do informacji miejskiej.

Należy zdać sobie sprawę, że przestrzeń, któ-
ra spełni potrzeby osób z niepełnosprawno-
ściami, tak naprawdę staje się przestrzenią 
przyjazną wszystkim. Sprawia, że staje się ona 
bardziej bezpieczna dla innych członków społe-
czeństwa: osób starszych, kobiet w ciąży, podróż-
nych z dużym bagażem, opiekunów małych dzieci, 
samych dzieci czy czasowo kontuzjowanych osób 
aktywnych fizycznie. Każdy z nas w swoim życiu 

1 Zagadnienie to zostało wyjaśnione w dalszej części tekstu.

Przestrzeń publiczna powinna być dostosowana do potrzeb wszystkich użytkowników, aby mogła spełniać swoją integracyjną funkcję 
(autor: M. Wysocki).
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może doznać ograniczeń funkcjonalnych, ale wielu 
ma te ograniczenia na stałe i z tego powodu są na-
rażeni na wykluczenie z życia lokalnych wspólnot.

Zmiana filozofii w kształtowaniu procesów in-
westycyjnych w przestrzeni publicznej powinna 
być obecnie nakierowana na tworzenie takich 
przestrzeni, miejsc i budynków, które będą od-
powiadać potrzebom wszystkich użytkowni-
ków, bez względu na ich możliwości w aspekcie 
mobilności, percepcji, jak również w aspekcie 
psychologicznym. To leży u podstaw idei rów-
noprawnego dostępu do środowiska fizycznego 
i powszechnych usług, co zostało w szczególny 
sposób przedstawione w Konwencji ONZ o pra-
wach osób niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006 
roku (Dz. U. 2012, poz. 1169). Artykuł 9 Konwencji 
jest poświęcony zapewnieniu dostępności do śro-
dowiska fizycznego, środków transportu, informacji 
i komunikacji, w tym technologii i systemów infor-
macyjno-komunikacyjnych, a także innych urządzeń 
i usług powszechnie dostępnych lub powszechnie 
zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak 
i wiejskich. Konwencja wskazuje na potrzebę sto-
sowania koncepcji projektowania uniwersalnego 
dla realizacji dostępności na równych prawach 
z innymi użytkownikami przestrzeni.

Na potrzeby monitorowania wdrażania Konwen-
cji o prawach osób niepełnosprawnych przy ONZ 
powołano Komitet Praw Osób Niepełnospraw-
nych (ang. Committee on the Rights of Persons 
with Disabilities). Komitet rozpatruje indywidu-
alne skargi na podstawie zapisów Konwencji i jej 
Protokołu Fakultatywnego2. Komitet na jedena-
stym posiedzeniu w dniach 31 marca–11 kwietnia 
2014 r. przyjął interpretację, że dostępność nale-
ży rozpatrywać w kategorii podstawowych praw 
i wolności człowieka. Osobom z niepełnospraw-
nością powinno się zapewnić skuteczny i równy 
dostęp do wszystkich dóbr, produktów i usług, 
które są powszechnie dostępne lub powszechnie 
zapewniane w sposób respektujący godność tych 
osób. To podejście wynika przede wszystkim z za-
kazu dyskryminacji; pozbawienie dostępu należy 
bowiem uznać za akt dyskryminacji, niezależnie 
od tego, czy dopuściła się go instytucja publiczna, 
czy też prywatna. Dostępność należy zapewnić 
wszystkim osobom niepełnosprawnym, niezależ-
nie od rodzaju ich niepełnosprawności (Komuni-
kat CRPD/C/GC/2 z dn. 11 kwietnia 2014 r.).

Koncepcja uniwersalnego projektowania jest po-
dejściem, które wytycza nowe szlaki myślowe 
w projektowaniu w ogóle3. Projektowanie uniwer-
salne wskazuje, że dostępność może być z założe-

Dostosowane place zabaw to miejsce integracji dzieci sprawnych i z niepełnosprawnościami (autor: M. Wysocki).

2 Polska nie podpisała Protokołu Fakultatywnego, stąd obywatele polscy nie mogą występować 
w sprawie naruszenia swoich praw do Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych przy ONZ.
3 Projektowanie należy rozumieć jako wspólny termin na określenie wszystkich działań, które dotyczą 
kształtowania środowiska fizycznego, przestrzeni, środków transportu, przedmiotów i informacji prze-
strzennej, ale także takim przygotowaniem usług powszechnych, z których mogą korzystać wszyscy na 
równych prawach.
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nia realizowana przez rozwiązania przestrzenne 
i techniczne, które mają służyć wszystkim użyt-
kownikom. To znaczy, że nie odnosi się jedynie 
do dostosowania ogólnej dostępności dla osób 
z obniżoną funkcjonalnością, bazując głównie na 
likwidacji barier za pomocą specjalistycznych roz-
wiązań. Na potrzeby tej publikacji ograniczono 
zakres omawiania projektowania uniwersalnego 
do działań, które obejmują planowanie i zarzą-
dzanie przestrzenią w ramach społeczności lokal-
nej, użytkowania gruntów, projektowanie archi-
tektoniczne i prace budowlane.

ZADANIA SAMORZĄDÓW 
W BUDOWANIU PRZESTRZENI 
DOSTĘPNEJ
To, jak wygląda przestrzeń publiczna, w dużej 
mierze zależy od świadomości i odpowiedzialno-
ści nią zarządzających. Władze gminy są odpo-
wiedzialne za kształtowanie ładu przestrzennego 
na swoim terenie, za to, jak wygląda i co ważniej-
sze, jak funkcjonuje przestrzeń w danym mieście 
czy wiosce. Ale to nie tylko lokalne władze od-
powiadają za jakość tej przestrzeni, choć należy 
zaznaczyć, że ta odpowiedzialność w przypadku 
gmin wynika z mocy prawa. Jednostki samorzą-
du terytorialnego mają narzędzia, aby realizo-
wać ten obowiązek. 

Istotną rolę w kształtowaniu jakości przestrze-
ni publicznych mają do spełnienia również sami 
mieszkańcy i zarządcy przestrzeni oraz usługo-
dawcy w niej działający. Świadomość społecz-
na użytkowników i wszystkich operatorów dzia-
łających na danym obszarze wpływa na to, jak 
dalece nasze otoczenie jest przyjazne osobom, 
które z racji swoich ograniczeń fizycznych mają 
trudności w skorzystaniu ze wspólnej przestrze-
ni. Dobrze zorganizowane społeczeństwo może 
wpływać na poprawę dostępności przestrzeni 
publicznej – indywidualnie, jak również poprzez 

swoich reprezentantów (radnych czy organizacje 
pozarządowe). Warto zgłaszać i wskazywać wła-
dzom gmin bariery w przestrzeni, które utrudnia-
ją funkcjonowanie osobom starszym czy osobom 
z różnymi niepełnosprawnościami. Ta aktywność 
i późniejsze zaangażowanie w procesy projekto-
we może sprawić, że przestrzeń będzie zaprojek-
towana zgodnie z potrzebami jej mieszkańców. 
Niestety, wiele gmin nie jest świadomych tych po-
trzeb i często realizuje nowe inwestycje bez kon-
sultacji z mieszkańcami.

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców władze 
samorządowe powinny opracować strategię po-
prawy dostępności na terenie gminy. Punktem 
wyjścia powinno być wykonanie audytu dostęp-
ności, czyli rozpoznanie miejsc i obszarów, gdzie 
istnieją bariery w samodzielnym poruszaniu się 
osób z obniżoną funkcjonalnością. Spojrzenie na 
całość obszaru przestrzeni publicznych w danej 
gminie wskaże te miejsca, w których potrzebna 
jest interwencja. Następnym krokiem jest przygo-
towanie procedur realizacji inwestycji w taki spo-
sób, aby faktycznie odpowiedziały one na potrze-
by osób z niepełnosprawnościami, a kolejnym 
– określenie budżetu na poprawę dostępności. 
Niestety, decydentom i projektantom często bra-
kuje wiedzy, w jaki sposób należy przygotować 
inwestycje, aby spełniały wymogi różnorodnych 
potrzeb mieszkańców.

Strategie rozwoju samorządów lokalnych powin-
ny obejmować działania polegające na podno-
szeniu świadomości urzędników, mieszkańców 
oraz inwestorów działających na danym terenie 
w aspekcie potrzeb użytkowników przestrze-
ni. Celem władz samorządowych powinno być 
przekonywanie o zasadności stosowania ta-
kich rozwiązań w przestrzeni publicznej, które 
będą odpowiadać potrzebom osób z obniżoną 
funkcjonalnością. I tu właśnie wiedza na temat 
zasad projektowania uniwersalnego jako na-
rzędzia wdrażania dostępności może pomóc 
w podnoszeniu jakości przestrzeni publicznej. 
Szkoleniami na temat wdrażania projektowa-
nia uniwersalnego powinni być objęci uczestnicy 
procesów inwestycyjnych, zarówno osoby decy-
zyjne w jednostkach samorządu terytorialnego, 
jak również projektanci i wykonawcy działający 
na lokalnym rynku. Jednocześnie działania uświa-
damiające wśród mieszkańców mogą przyczynić 
się do zwiększenia ich partycypacji w procesach 
inwestycyjnych, poczynając już od działań plani-
stycznych. Zwiększa to szanse na to, że realizowa-
ne inwestycje będą odpowiadać na zapotrzebowa-
nie lokalnej społeczności, a w przyszłości zostaną 
ograniczone procesy dewastacji. Na poziomie spo-
łecznym sprzyja to rozwojowi integracji i współod-
powiedzialności za otaczającą przestrzeń.

Dobrym przykładem realizacji strategii budowa-
nia miasta przyjaznego wszystkim mieszkańcom 
są działania Gdyni. Jest to miasto, które mocno 
angażuje się w poprawę sytuacji osób z niepeł-

Do projektowania przestrzeni publicznych należy włączyć osoby 
z niepełnosprawnościami. Na zdjęciu grupa mieszkańców 
podczas warsztatów partcypacyjnych przygotowujących zapisy do 
Standardów Dostępności dla miasta Gdyni, wśród których były 
osoby z różnymi niepełnosprawnościami  
(autor: M. Wysocki).
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Umieszczone na odpowiedniej wysokości tablice informacyjne i inne urządzenia pozwalają na skorzystanie z nich również przez 
osoby poruszające się na wózkach lub osoby niskiego wzrostu 
(autor: M. Wysocki).
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nosprawnościami, zarówno na poziomie ogólnej 
strategii, jak również działań operacyjnych. Z waż-
nych dokumentów strategicznych należy tu wy-
mienić przyjętą przez Gdynię w 2002 roku (jako 
pierwsze miasto w Polsce) Agendę 224, która jest 
zbiorem wytycznych do realizacji na terenie gmi-
ny polityk społecznych wobec osób z niepełno-
sprawnością. Gdynia jako jedyne polskie miasto 
przyjęło Deklarację Barcelońską5, która wskazuje 
zobowiązania władz miasta w budowaniu polityki 
miasta przyjaznego osobom z niepełnosprawno-
ścią. Na poziomie operacyjnym istotnym wyróż-
nikiem Gdyni są przyjęte w 2013 roku Standardy 
Dostępności6, które wskazują, jak należy projek-
tować przestrzeń przyjazną wszystkim, a także 
powołanie w 2014 roku pierwszego w Polsce eks-
perta ds. dostępności (ang. Access Oficera), który 
ma czuwać nad wdrażaniem zapisów Standardów 
Dostępności podczas realizacji nowych inwestycji, 
finansowanych ze środków samorządowych. 

Każda z jednostek samorządu lokalnego, idąc za 
przykładem Gdyni, może dla realizowanych przez 
siebie inwestycji przyjąć standardy dostępności, 
które na poziomie lokalnym mogą się stać miej-
scowym prawem w zakresie dostosowywania 
przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych 
i starszych, zapewniając tym samym realizację 
koncepcji projektowania uniwersalnego. Choć 
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnospraw-
nych wskazuje na konieczność stosowania zasad 
projektowania uniwersalnego, to w ogólnokrajo-
wych przepisach wykonawczych trudno się do-
szukać wzmianki o obowiązku jej stosowania. Sy-
tuację mogą zmienić zapisy Umowy Partnerstwa 
Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 
zawartej pomiędzy UE a Polską. W Umowie wska-
zano jeden z kluczowych elementów spełnienia 
warunku równości szans i niedyskryminacji: ko-
nieczność stosowania zasad uniwersalnego pro-
jektowania i racjonalnych usprawnień w procesie 
realizacji projektów finansowanych ze środków eu-
ropejskich7. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
opracowało szczegółowe wytyczne, jakimi powin-
ny się kierować instytucje wdrażające środki unij-
ne, tak aby nie dopuścić do dyskryminacji osób 
z niepełnosprawnością z uwagi na dostępność 

przestrzeni. Stwierdza się nich, że dostępność 
jest warunkiem wstępnym prowadzenia przez wiele 
osób z niepełnosprawnościami niezależnego życia 
i uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. 
Dostępność może być zapewniona przede wszystkim 
dzięki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projekto-
wania, a także poprzez usuwanie istniejących barier 
oraz stosowanie mechanizmu racjonalnych uspraw-
nień, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych 
dla osób z niepełnosprawnościami8. Stosowanie 
zasad projektowania uniwersalnego powinno 
dotyczyć całej przestrzeni publicznej oraz obiek-
tów nowobudowanych, remontowanych, ale 
także użytkowanych przez gminę w celu świad-
czenia usług ogólnodostępnych. Wytyczne mi-
nisterstwa dotyczą inwestycji finansowanych ze 
środków unijnych, dlatego zasadne jest podję-
cie działań na poziomie lokalnym, aby również 
krajowe środki publiczne były wydatkowane na 
inwestycje zaprojektowane zgodnie z zasadami 
projektowania uniwersalnego.

Podsumowując, do zadań samorządów lokal-
nych powinno należeć wypracowanie strategii 
wdrażania koncepcji projektowania uniwersal-
nego. Wymagania te powinny być wprowadzane 
do wszystkich umów zawieranych przez gminę, 
np. do umów na dzierżawę terenów gminnych 
lub organizację imprez w przestrzeni publicznej, 
w dokumentach dotyczących planowanych i re-
alizowanych inwestycji gminnych, w tym w szcze-
gólności do zapisów Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Zamówień (SIWZ). Innymi działaniami 
powinny być wspomniane już audyty dostępności 
i przeznaczanie części budżetu gminy na popra-
wę dostępności przestrzeni publicznych.

DEFINICJA PROJEKTOWANIA UNIWER-
SALNEGO
Aby zrozumieć koncepcję projektowania uniwer-
salnego, warto zapoznać się z jego definicją i za-
sadami. Projektowanie uniwersalne jest termi-
nem, który po raz pierwszy zinterpretował Ron 
Mace, amerykański architekt, który stwierdził, że 
projektowanie uniwersalne jest to projektowanie 
produktów i środowiska, które mogą być użytkowa-

4 Dokument Agenda 22 został opracowany przez szwedzkie organizacje pozarządowe. Bazuje na 
Standardowych Zasadach Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (ang. The Standard Rules on the 
Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities), które zostały przyjęte w 1993 roku na 48 sesji 
Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Zasady te są podstawowym dokumentem przy 
tworzeniu polityk w kwestii niepełnosprawności. 
5 Deklarację Barcelońską przyjęto w Gdyni 28 kwietnia 2010 roku Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XLII/935/10. 
6 Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 10740/13/VI/U z dn. 17 maja 2013 r. w sprawie wdrażania 
Standardów Dostępności. Tekst standardów można pobrać ze strony internetowej Zarządu Dróg i Zie-
leni w Gdyni pod adresem: http://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf.
7 Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Infrastruktury i Roz-
woju, s. 178. Dostępne online: http://www.parp.gov.pl/files/74/691/20598.pdf (dostęp: 16.08.2015).
8 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z nie-
pełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 
2014–2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015), s. 8. Dostępne 
online: źródło: www.mir.gov.pl (dostęp: 8.05.2015 r.).
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ne przez wszystkich ludzi, w możliwie największym 
stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistyczne-
go projektowania9. Przyjęta przez Rona Mace’a de-
finicja jest bardzo zbliżona do tej, która została 
przedstawiona w Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych10. W artykule 2 Konwencji 
znajdują się dwa terminy, które są ważne z punk-
tu widzenia wdrażania dostępności:

• Uniwersalne projektowanie oznacza pro-
jektowanie produktów, środowiska, programów 
i usług w taki sposób, by były użyteczne dla 
wszystkich, w możliwie największym stopniu, 
bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 
projektowania. Uniwersalne projektowanie nie 
wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych 
grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to po-
trzebne.

• Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne 
i odpowiednie zmiany i dostosowania nie nakła-
dające nieproporcjonalnego lub nadmiernego 
obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym 
przypadku, w celu zapewnienia osobom niepeł-
nosprawnym możliwości korzystania z wszelkich 
praw człowieka i podstawowych wolności oraz 
ich wykonywania na zasadzie równości z innymi.

Aby móc stosować koncepcję projektowania uni-
wersalnego, należy w odpowiedni sposób inter-
pretować przedstawione w definicji określenia:
• projektowanie produktów, środowiska, progra-

mów i usług – wskazuje, że koncepcja projek-
towania uniwersalnego powinna objąć swoim 
zakresem nie tylko przestrzeń fizyczną, ale 
również wszelkie produkty, urządzenia i usłu-
gi powszechnie dostępne; 

• były użyteczne dla wszystkich – czyli możliwość 
użytkowania przez wszystkich ludzi powinna 
być punktem wyjścia przy projektowaniu ja-
kichkolwiek form działalności człowieka, np. 
tworzenia nowych usług czy nowych produk-
tów i rozwiązań infrastrukturalnych;

• w możliwie największym stopniu – poszukiwanie 
najlepszych rozwiązań powinno być kluczowym 
aspektem projektowania, bowiem rojektowanie 
uniwersalne jest motorem tworzenia innowa-
cyjnych rozwiązań. Stosowanie projektowania 
uniwersalnego może czasami być w konflikcie 
z innymi regulacjami prawnymi, np. w zakresie 
bezpieczeństwa lub ochrony zabytków. W ta-
kich przypadkach należy poszukiwać rozwiązań, 
które w możliwie największym stopniu spełnią 
wymagania projektowania uniwersalnego;

Odpowiednie oznakowanie ułatwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową (autor: M. Wysocki).

9 Definicję zaczerpnięto ze strony The Center of Universal Design (http://www.design.ncsu.edu, cyt. za: 
Wysocki M., Projektowanie otoczenia…, s. 21).
10 Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Dostępne online: https://www.rpo.gov.pl/pl/
konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych (dostęp: 18.08.2015).
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• bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 
projektowania – jest to istotna zasada w pro-
jektowaniu uniwersalnym – tworzone pro-
dukty, przestrzeń i usługi mają być dostęp-
ne w maksymalnym stopniu dla wszystkich 
ludzi, przy uwzględnieniu użytkowych przez 
nich osobistych pomocy technicznych jak np. 
wózek inwalidzki, biała laska czy aparaty słu-
chowe. Nowy produkt nie powinien wymagać 
zastosowania dodatkowych pomocy dla osób 
z obniżoną funkcjonalnością, jak również z za-
sady nie powinno się stosować rozwiązań 
przeznaczonych wyłącznie dla osób z niepeł-
nosprawnością, gdyż nie mieści się to w defi-
nicji projektowania uniwersalnego. Definicja 
przedstawiona w Konwencji dopuszcza, że 
tylko w uzasadnionych przypadkach z uwa-
gi na specyfikę niepełnosprawności możli-
we jest zastosowanie specjalnych rozwiązań 
technicznych poprawiających dostępność.

Innym terminem, który nie był stosowany do tej 
pory w polskim prawie, są racjonalne usprawnie-
nia. Są one jednak interpretowane często jedynie 
pod względem ekonomicznym, a nie jako poszu-
kiwanie takich rozwiązań, które nie będą nakła-
dać „nieproporcjonalnego lub nadmiernego ob-
ciążenia” podczas korzystania z nich przez osoby 
z różnymi niepełnosprawnościami na równych 
zasadach z innymi użytkownikami. Zastosowa-
nie racjonalnych usprawnień powinno być po-
przedzone audytem dostępności i wskazaniem, 
że nie jest możliwe zastosowanie koncepcji pro-
jektowania uniwersalnego; dopiero wtedy należy 
poszukiwać takich rozwiązań, które w sposób ra-
cjonalny będą gwarantować dostępność dla osób 
z niepełnosprawnościami. Projektowanie zgodnie 
z koncepcją uniwersalnego projektowania jest 
jakościowo lepsze niż stosowanie racjonalnych 
usprawnień jedynie poprawiających dostępność.

Definicja projektowania uniwersalnego została 
podparta następującymi zasadami, gdzie pierw-
szych siedem11 zostało określonych przez Cen-
trum Projektowania Uniwersalnego Uniwersytetu 
Północnej Karoliny (USA), a zasadę ósmą sformu-
łował Konrada Kaletsch12:

1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności 
(ang. Equitable Use).

2. Elastyczność w użytkowaniu (ang. Flexibility 
in Use).

3. Proste i intuicyjne użytkowanie (ang. Simple 

and Intuitive Use).
4. Czytelna informacja (ang. Perceptible Information).
5. Tolerancja na błędy (ang. Tolerance for Error).
6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku (ang. Low 

Physical Effort).
7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla do-

stępu i użytkowania (ang. Size and Space for 
Approach and User).

8. Percepcja równości (ang. Perception of Equality).

Z punktu widzenia równoprawnego dostępu 
do środowiska zabudowanego należy wyróżnić 
zasadę ósmą, która określa, że projekt winien 
minimalizować możliwość postrzegania indy-
widualnego jako dyskryminującego. Odnosi się 
to w szczególności do zastosowanych rozwią-
zań jako takich, których użytkowanie wpływa na 
postrzeganie siebie w kategoriach inności, po-
przez uwypuklenie różnic wynikających z niepeł-
nosprawności jako cechy niewspółmiernie nas 
wyróżniającej. Przykładem takiego rozwiązania 
może być sytuacja, gdy wejście do obiektu do-
stosowane dla osób z niepełnosprawnością jest 
innym niż wejście główne, z którego korzystają 
pozostali użytkownicy. Taki sposób projektowa-
nia nacechowany jest stygmatyzacją i odbierany 
jest przez osoby z ograniczeniami funkcjonalno-
ści jako dyskryminujący. Projektowanie dostęp-
ności przestrzeni publicznej powinno prowadzić 
do podniesienia funkcjonalności przestrzeni nie 
tylko na poziomie potrzeb fizycznych, ale również 
potrzeb psychologicznych i emocjonalnych13.

WDRAŻANIE KONCEPCJI 
PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO
Cechą przestrzeni ogólnodostępnych są zacho-
dzące na jej obszarze interakcje społeczne pomię-
dzy mieszkańcami lokalnej wspólnoty. Przyjazna 
przestrzeń publiczna w ujęciu uniwersalnym to 
taka, z której mogą korzystać wszyscy w sposób 
samodzielny i niezależny. O przyjazności prze-
strzeni możemy mówić w kontekście bezpośred-
niego użytkownika, osoby poruszającej się pieszo, 
często jednak również z pomocą kul czy na wózku 
inwalidzkim. To właśnie na tym poziomie zawiązu-
ją się bezpośrednie interakcje i przestrzeń publiczna 
staje się tym, czym powinna być – miejscem integra-
cji lokalnej społeczności. Pozostali użytkownicy, ro-
werzyści i kierowcy wykorzystują przestrzeń głównie 
do przemieszczania się pomiędzy konkretnymi miej-
scami. Gdy nie prowadzą swoich pojazdów, stają się 
również pieszymi. To stwierdzenie powinno uzmysło-
wić wszystkim, że ruch pieszy powinien mieć priory-

11 Jako twórców siedmiu zasad projektowania uniwersalnego przyjmuje się: Bettye Rosse Connell, Mi-
ke’a Jonesa, Rona Mace’a, Jima Muellera, Abira Mullicka, Elaine Ostroff, Jona Sanforda, Eda Steinfelda, 
Molly Story i Gregga Vanderheidena; źródło: The Principles of Universal Design, NC State University, 
1997, (dostęp: 30.05.2009 r.); za: Wysocki M., Projektowanie otoczenia…, s. 21.
12 Kaletsch K., The Eighth Principle of Universal Design [w:] „Design for All” [online], Vol. 4, no. 3 
(march 2009), p. 67–72. Dostępne online: http://www.designforall.in/newsletter_March2009.pdf 
(dostęp: 15.08.2015).
13 Wysocki M.: Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni, 
Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2010, s. 21.
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tet przy kształtowaniu układów komunikacyjnych14. 
Nie oznacza to, że rower, samochód czy komuni-
kacja miejska nie są ważnymi środkami lokomocji, 
jednak ułatwiają one jedynie pieszym dotarcie do 
odpowiednich celów podróży, a korzystający z nich 
mają ograniczony zakres personalnych kontaktów 
i mniejszy wpływ na integrację społeczną.

Przestrzeń przyjazna to również taka, w której 
czujemy się bezpiecznie. Można to zrealizować 
poprzez wprowadzanie rozwiązań technicznych 
i architektonicznych poprawiających bezpieczeń-
stwo poruszania się i orientacji w przestrzeni. 
Z jednej strony jest to odpowiednia informacja 
miejska i monitoring, z drugiej – kształtowanie 
czytelnych i intuicyjnych rozwiązań przestrzen-
nych. Pierwsza część działań wymaga znajomości 
potrzeb osób z ograniczeniami percepcji i takiego 
projektowania informacji i elementów wyposa-
żenia przestrzeni, aby odpowiadały szerokim po-

trzebom użytkowników. Inaczej bowiem odbiera 
przestrzeń osoba niewidoma, inaczej słabowidzą-
ca, a innej informacji wymagają osoby głuche czy 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Od-
powiednia informacja jest konieczna również dla 
osób z niepełnosprawnością ruchową, tak aby 
mogły w sposób szybki pozyskać informację 
o trasach dla nich dostępnych.

Czytelność informacji zdecydowanie poprawia 
orientację w przestrzeni i ułatwia poruszanie się 
po niej nie tylko osobom z niepełnosprawnością, 
ale także wszystkim użytkownikom, w tym rów-
nież turystom, którzy odwiedzają dane miejsce po 
raz pierwszy. Cechą charakterystyczną informacji 
przestrzennej (często zwanej Systemem Informa-
cji Miejskiej, w skrócie SIM), spełniającej wymaga-
nia dostępności, jest czytelność napisów i ozna-
czeń (piktogramów), tak by były proste, krótkie 
i zrozumiałe. Lokalizacja napisów powinna być 

Przykłady informacji opartej na czytelnych piktogramach oraz informacji tekstowej w druku wypukłym i opisanej pismem 
Braille‘a (autor: M. Wysocki).

14 Wysocki M.: Dostępna przestrzeń publiczna, Kraków, FIRR 2009, s. 6.

Panele z informacją miejską w Gdyni dostosowane są również do potrzeb osób niewidomych. Po prawej – wypukła mapa 
z opisem w alfabecie Braille’a (autor: M. Wysocki).
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częścią procesu planowania otoczenia i projekto-
wania budynków. Przy projektowaniu należy brać 
pod uwagę lokalizację (intuicyjność dotarcia do 
informacji), odpowiednie oświetlenie i wielkość 
liternictwa oraz jego kontrast z uwagi na tło oto-
czenia. Najlepiej, gdy informacja jest umieszczona 
na wysokości oczu (1,4 do 1,6 m od podłoża) z ła-
twym dostępem do oglądania jej z bliska, co jest 
korzystne dla wszystkich użytkowników, szczegól-
nie dla osób słabowidzących. Informacja powin-
na również uwzględniać potrzeby osób niewido-
mych, dla których należy przygotować dostęp do 
informacji dotykowej (np. w alfabecie Braille’a) 
lub informacji głosowej.

Elementem zintegrowanych systemów informacji 
jest stosowanie faktur ułatwiających poruszanie 
się osobom z dysfunkcjami wzroku. Jest to system 
faktur umieszczanych na powierzchni chodnika, 
których zadaniem jest wskazanie osobom niewido-
mym bezpiecznych tras przemieszczania się. Sys-
tem informacji dla niewidomych składa się z faktur 
kierunkowych, bezpieczeństwa i faktur uwagi15. 
System informacji fakturowej został wprowadzo-
ny do Standardów Dostępności miasta Gdyni16 
i jest obecnie wdrażany w przestrzeni publicznej. 
Informacja fakturowa powinna być lokalizowa-
na w strategicznych dla układu komunikacyjnego 
miejscach, tzn. przy przejściach dla pieszych, na 
przystankach komunikacji miejskiej czy peronach 

kolejowych. Faktury powinny pojawić się wszędzie 
tam, gdzie konieczne jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa osobom z dysfunkcjami wzroku. Odpowied-
nie zróżnicowanie faktur w przestrzeni publicznej 
może być atrakcyjne wizualnie i spełniać wymogi 
bezpiecznego poruszania się osób z zaburzenia-
mi percepcji. Mając świadomość roli, jaką spełnia 
system faktur na nawierzchniach chodników, na-
leży dbać o to, aby był on należycie użytkowany. 
Nie można dopuszczać, aby był zastawiany rekla-
mami czy parkującymi na chodniku samochodami. 
Dbałość o funkcjonalność tego systemu powinna 
przejawiać się również tym, aby był on na bieżąco 
czyszczony z zalegającego piasku, a w okresach zi-
mowych odśnieżany w pierwszej kolejności.

W aspekcie kształtowania przestrzeni bezpiecz-
nej należy rozwijać koncepcje CPTED – Crime 
Prevention Through Environmental Design (Za-
pobieganie przestępczości przez kształtowanie 
przestrzeni), które wprowadził po raz pierwszy C.R. 
Jeffery17. Celem tej koncepcji jest zredukowanie 
okazji przestępczych poprzez wprowadzenie od-
powiednich procedur w projektowaniu budynków 
i otoczenia18. Polega to na takim projektowaniu 
przestrzeni, by nie sprzyjały one sytuacjom krymi-
nogennym. Oprócz odpowiedniego oświetlenia 
czy zastosowania monitoringu miejskiego należy 
ograniczać powstawanie tzw. martwych przestrze-
ni, ukrytych i niewidocznych z większej odległości 

System oznaczeń fakturowych ułatwia poruszanie się i zwiększa jego bezpieczeństwo w przypadku osób z dysfunkcjami wzroku 
(autor: M. Wysocki).

15 Ten rodzaj faktur szeroko omówiono w cytowanej już publikacji: Wysocki M.: Projektowanie otoczenia 
dla osób niewidomych…, s. 89–108.
16 Standardy Dostępności dla Miasta Gdyni, Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 10740/13/VI/U z dn. 
17 maja 2013 r., karta 2.
17 Tak zatytułowana była jego książka wydana w 1971 roku.
18 Crowe T., Crime Prevention Through Environmental Design: applications of Architectural Design and 
Space Management Concepts, Oxford, Butterworth-Heinemann 2000, s. 46.
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miejsc. Redukuje to obszary sprzyjające popełnia-
niu przestępstw. Miejscami, których ludzie unikają, 
są często tunele lub kładki dla pieszych, które co 
prawda likwidują ryzyko kolizji z pojazdami, ale 
narażają pieszych, a szczególnie osoby słabsze 
(kobiety, seniorów czy osoby z niepełnosprawno-
ścią), na bycie ofiarą przestępstw. Już na poziomie 
planistycznym, podczas projektowania układów 
komunikacyjnych, można ograniczyć potencjalne 
zagrożenia dla użytkowników przestrzeni publicz-
nych – należy realizować koncepcję projektowania 
uniwersalnego, które przejawia się również tym, 

że w centrum uwagi jest pieszy. Trasy poruszania 
się pieszych powinny mieć priorytet nad planowa-
niem układów komunikacji kołowej, w tym również 
rowerowej. Pieszy, jako uprzywilejowany uczestnik 
ruchu, powinien poruszać się na jednym pozio-
mie, bez utrudnień i kolizji z innymi uczestnikami 
ruchu. Natomiast pojazdy powinny przemieszczać 
się po wiaduktach lub w tunelach. Oczywiście to 
ostatnie rozwiązanie jest korzystniejsze nie tylko 
z uwagi na bezpieczeństwo pieszych i lepszą wi-
doczność w otwartej przestrzeni, ale także na lep-
sze wykorzystanie przestrzeni.

Równe i szerokie ciągi piesze ułatwiają poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich, a różnice faktur tworzą czytelne 
granice i linie kierunkowe dla osób niewidomych (autor: M. Wysocki).
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Ciągi piesze powinny zapewnić bezpieczne po-
ruszanie się osobom z różnymi ograniczeniami 
w mobilności i percepcji. Oprócz tworzenia bez-
kolizyjnego układu komunikacyjnego należy pro-
jektować odpowiednie, czyli bezpieczne skrajnie 
ruchu pieszych. Skrajnia ruchu pieszego musi 
spełniać konkretne wymagania w kontekście 
podstawowych parametrów ergonomii piesze-
go, w tym osób o ograniczonej mobilności, tzn. 
mieć odpowiednią szerokość i zapewniać likwi-
dację wszelkich wystających elementów (w tym 
gałęzi drzew) poniżej wysokości 2,2 metra (jest 
to szczególnie istotne dla bezpieczeństwa osób 
z dysfunkcjami wzroku). Zalecana minimalna 
szerokość ciągu pieszego wolnego od przeszkód 
powinna wynosić 2 m, co pozwala na swobodne 
mijanie się dwóch osób na wózkach inwalidzkich 
lub dwóch osób niewidomych. Uwarunkowania 
przestrzenne mogą wymagać innego dostoso-
wania szerokości ciągu pieszego, jednak prze-

wężenia chodnika nie powinny być mniejsze niż 
1,5 m na długości maks. 10 m, 1,2 m na długo-
ści maks. 3,0 m oraz 1 m na długości maks. 0,5 
m19. Dla wygody i bezpieczeństwa pieszych na-
leży przy projektowaniu szerokości chodnika 
uwzględniać natężenie ruchu pieszego w da-
nym miejscu. W śródmieściach skrajnia ruchu 
pieszych powinna mieć szerokość większą niż 
proponowane w Standardach Dostępności dwa 
metry i zdecydowanie należy likwidować bariery 
i przewężenia chodnika.

Dla osób mających trudności w poruszaniu się 
należy w przestrzeniach publicznych na głów-
nych ciągach pieszych przewidzieć miejsca od-
poczynku. Z punktu widzenia wygody osób 
starszych i poruszających się o kulach miejsca 
odpoczynku powinny być lokalizowane w odle-
głościach nie większych niż 50 metrów w śród-
mieściu i 100 metrów na mniej uczęszczanych 

Miejsca odpoczynku powinny być wyposażone w ławki, które ułatwiają siadanie i wstawanie osobom starszym 
(autor: M. Wysocki).

19 Standardy Dostępności dla Miasta Gdyni… 
20 Byrnes i in., Niepełnosprawność. Od wykluczenia do równości. Poradnik dla parlamentarzystów, 
Warszawa, MPiPS 2014, s. 80.
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ciągach pieszych. Miejsce odpoczynku to odpo-
wiednio zlokalizowana ławka, koniecznie z pod-
łokietnikami, z możliwością zaparkowania obok 
wózka inwalidzkiego, tak aby osoby siedzące nie 
ograniczały skrajni ruchu pieszego. Jeśli nie ma 
miejsca na ustawienie ławek, można zamonto-
wać tzw. przysiadaki, które pozwalają zmęczo-
nym przechodniom na chwilę odpoczynku.

Przy wykonywaniu prac budowlanych w obrębie 
chodnika należy tak zabezpieczyć miejsce budo-
wy, aby zapewnić bezpieczne poruszanie się oso-
bom z niepełnosprawnością, szczególnie osobom 
z dysfunkcjami wzroku. Niedopuszczalne jest 
wygradzanie wykopów na chodnikach w postaci 
przewieszonej taśmy. W przypadku konieczno-
ści zajęcia chodnika na roboty budowlane należy 
odpowiednio wytyczyć trasę obejścia przeszkody, 
aby mogły z niej skorzystać zarówno osoby poru-
szające się na wózkach, jak i osoby z dysfunkcjami 
wzroku. W przypadku gdy niezbędne jest wytycze-
nie trasy po drugiej stronie jezdni, należy zapew-
nić odpowiednie przygotowanie tymczasowego 
przejścia dla pieszych lub pokierowanie pieszych 
do najbliższego skrzyżowania z wytyczonymi 
przejściami. Należy podać informację o przeszko-
dach na ciągu pieszym, tak aby osoba poruszająca 
się na wózku lub inna osoba posiadająca ograni-
czenia ruchowe nie musiała pokonywać nieracjo-
nalnie dużych odległości.

PODSUMOWANIE
Celem stosowania koncepcji projektowania uni-
wersalnego jest uproszczenie życia wszystkim, 
bez względu na wiek i ograniczenia funkcjonalne. 
Zarówno osoby sprawne, jak i niepełnosprawne 
zyskują przestrzeń, w której może dochodzić do 
integracji wszystkich członków lokalnych wspól-
not. Przenosi się to na użytkowanie obiektów 
i przestrzeni przez jak największą liczbę osób. 
Jednocześnie zastosowanie koncepcji projekto-
wania uniwersalnego już na początku procesu 
inwestycyjnego sprawia, że ogranicza się koszty 
późniejszych dostosowań. Bank Światowy okre-
ślił, że w przypadku nowych inwestycji opartych 
na koncepcji projektowania uniwersalnego do-
stosowanie obiektu do potrzeb osób z ogranicze-
niami mobilności i percepcji zwiększa koszt bu-
dowy o niecały 1%20. Projektowanie uniwersalne 
staje się jakościowo lepszym projektowaniem, 
gdyż odpowiada na potrzeby wszystkich użyt-
kowników. Stąd istotnym zadaniem samorządów 
lokalnych powinno być wdrażanie koncepcji pro-
jektowania uniwersalnego do strategii rozwoju 
gminy w zakresie poprawy ładu przestrzenne-
go i budowania miejsc przyjaznych wszystkim 
w przestrzeni publicznej.
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Z  jednej strony ciągłe zmiany organizacji 
ruchu, zamknięcia ulic, objazdy, znikające 
przejścia dla pieszych, zmiany tras komu-
nikacji zbiorowej. To wszystko nie ułatwia 
przemieszczania się po mieście.

Przyzwyczailiśmy się, że w  czasie remon-
tów należy zacisnąć zęby i  przeczekać. Ale 
czy faktycznie miasto musi wyglądać jak tor 
przeszkód? Czy szukanie przejścia dla pie-
szych musi przypominać poszukiwanie zagi-
nionej arki? Czy przeprawa na drugą stronę 

ulicy ma wyglądac jak spacer po plaży? Za-
proszony przez nas ekspert opisuje w kolej-
nym wydawnictwie jak można zadbać o bez-
pieczeństwo w  czasie remontów (fachowo: 
podczas “tymczasowej organizacji ruchu”).

W NASTĘPNEJ CZĘŚCI...
W mieście żyjemy cały czas. Nie ma możliwości, aby na czas remontów wszyscy się wy-
prowadzili a władze mogły przeprowadzić niezbędne remonty i inwestycje. Czas kiedy coś 
w mieście się zmienia, jest rozkopane… jest czasem trudnym. 

Katarzyna Mikołajczyk
Fundacja Normalne 
Miasto-Fenomen
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