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Warszawska Mapa Barier 
– 850 przeszkód w 2 lata



Warszawska Mapa Barier
•Projekt SISKOM poświęcony barierom 
architektonicznym i dostępności

•Start kwiecień 2011

•Każdy punkt posiada krótki opis utrudnień, 
wyświetlany po kliknięciu na ikonę na mapie.

•Skupiamy się na pułapkach wzdłuż głównych 
tras komunikacyjnych

•Obecnie ponad 800 punktów w całym mieście

•Punkty można zgłaszać wysyłając 
mapabarier@siskom.waw.pl

•Każdy może zapoznać się z bazą punktów na 
stronie mapabarier.siskom.waw.pl

mailto:mapabarier@siskom.waw.pl


Partnerzy Warszawskiej Mapy Barier



Nagrody i patronaty
•W 2011 roku naszą akcję objęli patronatem:

•Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Pani MinisterElżbieta
Radziszewska

•Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej, Jarosław Duda

•We wrześniu 2012 otrzymaliśmy nagrodę S3KTOR 2011 w kategorii przestrzeń miejska za 
najlepszą inicjatywę pozarządową roku 2011 w Warszawie.

•W kwietniu 2012 SISKOM otrzymał nagrodę na konferencji Miasto i Transport 2012 za wkład 
w edukację transportową, w tym Warszawską Mapę Barier.

•W marcu 2012 SISKOM otrzymał wyróżnienie w ramach Document Freedom Day za 
wykorzystanie OpenStreetMap w projekcie Warszawska Mapa Barier.



Sposób zbierania danych



Mapowane utrudnienia
•Skrzyżowanie w znaczny sposób utrudniające poruszanie się.

•Schody bez towarzyszących im odpowiednich pochylni lub wind

•Kładka bez odpowiednich pochylni lub wind

•Przejście podziemne bez odpowiednich pochylni lub wind

•Nieodpowiedni przystanek komunikacji miejskiej

•Przeszkoda na drodze, w tym zbyt wąskie przejścia, nieodpowiednia nawierzchnia



Statystyki naszego zbioru danych
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UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII W ZBIORZE DANYCH

N=848



1. Przejścia dla pieszych 291



2. Schody 113



3. Przejścia nadziemne 46



4. Przejścia podziemne 69



5. Niedostępne przystanki 238



6. Inne utrudnienia 61



Nasze działania



Strona internetowa
•Aktualności

•Interaktywna 

mapa barier

•Opis projektu

•Dokumenty

•Dobre praktyki



Audyty architektoniczne i 
mapowanie barier 
• SISKOM – Dostępność przystanków kolejowych w ramach I 

strefy biletowej – 29% stacji dostępnych
• Zielone Mazowsze – Test warszawskich wind 2011 – 54% 

wind nie działa
• Fundacja Mama – projekty dotyczące usprawnień dla 

rodziców z dziećmi w miejscach publicznych i instytucjach 
kultury

• TPSW – wiele filmów pokazujących bariery, publikowane w 
Internecie

• SISKOM i APS – 25 zespołów jedno i dwuosobowych 
złożonych ze studentów

• Szereg mniejszych projektów prowadzonych wspólnie
• Szeroki rozgłos medialny



Pisma
•Pisane w celu likwidacji barier oraz 
opiniowania zmian w mieście

•Czasochłonne i wymagające dokładnej 
dokumentacji

•Brak możliwości zgłoszenia wszystkich 
znanych utrudnień

•Różny skutek – nie zawsze są pieniądze na 
likwidację przeszkód

•W przypadku trwających krótko remontów 
nie jesteśmy w stanie zdążyć z 
inwentaryzacją



Konferencje naukowe

•Audyty architektoniczne na przykładzie projektu Warszawska Mapa 
Barier

•Miasto barier. Bariery architektoniczne na podstawie projektu 
Warszawska Mapa Barier

•Bariery architektoniczne: Warszawski Węzeł Kolejowy

•Idea uniwersalnego projektowania przestrzeni publicznych jako 
wyzwanie dla gospodarki przestrzennej

•Public space that excludes. A case study of Warsaw



Federacja Kółeczkowa

•SISKOM, TPSW, ZM, TUS,  Fundacja 
MAMA

•Spotkania dyskusyjne raz w miesiącu

•Newsletter

•Wspólne działania, m. in audyty

•10 postulatów

•Ciało doradcze

•Zabieganie o konkretne rozwiązania



Dotychczasowe przykłady dobrej 
współpracy z miejskimi urzędami



Aleje Jerozolimskie –
remont chodników

(…)Konsultacje społeczne przebiegły szybko. 
Godzinny spacer alejami z Szalonym 
Wózkowiczem (Markiem Sołtysem), Rafałem 
Muszczynko z Zielonego Mazowsza oraz Adamem 
Zającem z SISKOM i oświadczenie, że inwestycja 
zaraz ruszy, ale może jeszcze da jakieś postulaty 
uwzględnić. Nieco zaskoczeni obecni dostali też 
zaproszenie na budowę.

Jakie bariery mają szansę zniknąć? Na przykład 
wysokie krawężniki i oczywiście pofalowana 
nawierzchnia. Będzie też różnica poziomów 
między miejscami parkingowymi a chodnikiem -
ma zniechęcić kierowców do zawłaszczania tego, 
co należy się pieszym.(…)

TVN Warszawa, 24/06/2011



Ulica Woronicza



IKEA i wiadukt nad S8
•Zaangażowane strony: mieszkańcy 
osiedla Lewandów Leśny, SISKOM, 
GDDKiA, Urząd Miasta, Urząd 
Dzielnicy Białołęka, IKEA

•IKEA gotowa rozmawiać po kilku 
latach unikania problemu

•Burmistrz Dzielnicy Białołęka 
deklaruje pomoc stronie społecznej



Żoliborz
•Interpelacja złożona przez Radną 
Dzielnicy Zoliborz, Panią Donatę 
Rapacką

•Początek sprawy 11/02/2013

•Adresatem Burmistrz Dzielnicy Żoliborz

•Problem z własnością miejsc 
problematycznych – ograniczone 
możliwości dzielnicy w usuwaniu 
przeszkód

•Potrzeba współpracy z Urzędem 
Miasta



Oferta współpracy



Możliwości współpracy

Współpraca

Bieżące konsultowanie 
remontów i modernizacji

Systematyczne usuwanie 
znanych utrudnień

Opiniowanie w ramach 
KDS ds. Transportu



Wizja współpracy

•Współpraca z wieloma instytucjami miejskimi, potrzeba koordynacji działań

•Skrócenie drogi formalnej związanej z likwidacją nawet najprostszych barier

•Nie rewolucja a ewolucja

•Dialog a nie dyktat

•Otwartość na potrzeby drugiej strony

•Możliwość realnego wpływu na podejmowane decyzje

•Usuwanie barier odrębnym celem polityki miasta



Dziękuję za uwagę

zajac@siskom.waw.pl

twitter.com/adampiotrzajac

mapabarier.siskom.waw.pl

www.facebook.com/WarszawskaMapaBarier


