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O projekcie 

Niniejszy raport powstał w ramach projektu Warszawska Mapa Barier realizowanego 

przez stowarzyszenie SISKOM. Celem opracowania jest ocena przebudowy ulicy 

Świętokrzyskiej, związanej z ukończeniem budowy centralnego odcinka II linii metra (M2). 

Raport sfinansowano ze środków z tytułu statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). 

Warszawska Mapa Barier jest projektem stowarzyszenia SISKOM, w ramach którego 

od 2011 roku zbierane są zaobserwowane w stolicy bariery architektoniczne. Informacje 

o charakterze opisowym umożliwiają zaplanowanie likwidacji utrudnień. Mapa SISKOM jest 

obecnie podstawowym źródłem informacji o barierach architektonicznych w Warszawie, 

w tym także dostępności przystanków ZTM. Priorytetem twórców jest promowanie 

wykorzystania danych wśród miejskich urzędów. W minionym roku przeznaczono 1 mln zł 

na likwidację minimum 200 przeszkód, prowadzone są także inne działania. 

Projekt jest współtworzony z wieloma innymi stołecznymi organizacjami 

pozarządowymi, działającymi na rzecz przestrzeni publicznej przyjaznej dla wszystkich 

użytkowników. Akcję od początku objęli patronatami Pełnomocnik Rządu do spraw 

Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Elżbieta Radziszewska oraz Pełnomocnik Rządu do 

spraw Osób Niepełnosprawnych, Jarosław Duda. Warszawska Mapa Barier został 

wyróżniony kilkoma nagrodami, w tym nagrodą S3KTOR 2011 w kategorii Przestrzeń 

Miejska.  

Do grudnia 2014 zebrano informacje o prawie 1800 miejscach w Warszawie 

w podziale na 6 kategorii, zgodnie z charakterem utrudnień: problematyczne skrzyżowania 

i przejścia dla pieszych, schody, przejścia podziemne, kładki, przystanki komunikacji 

miejskiej oraz inne przeszkody. Szacowana liczba miejsc naprawionych po zakończeniu 

tegorocznych działań powinna przekroczyć 400. Szczegółowe dane dostępne są na stronie 

internetowej projektu. 

Warszawska Mapa Barier 

Strona WWW: http://mapabarier.siskom.waw.pl/, E-mail: mapabarier@siskom.waw.pl 

SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji 

Strona WWW: www.siskom.waw.pl, E-mail: siskom@siskom.waw.pl 

http://mapabarier.siskom.waw.pl/
http://mapabarier.siskom.waw.pl/
http://www.siskom.waw.pl/
http://www.siskom.waw.pl/
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Wstęp 

 

Zdjęcie 1. Ulica Świętokrzyska – widok na północną pierzeję od strony ul. Mazowieckiej. Źródło: A. P. Zając. 

Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej należy z pewnością do najważniejszych projektów 

inwestycyjnych stołecznego Ratusza realizowanych w 2014 roku. Dzięki budowie II linii 

metra (M2) możliwa była zmiana aranżacji przestrzeni ulicznej i poprawa warunków ruchu 

pieszego. Na ulicy zastosowano szereg nowatorskich w skali miasta rozwiązań, jak pasy 

ruchu i drogi dla rowerów, ścieżki dotykowe dla osób niewidomych czy też miejsca 

oczekiwania na przystankach autobusowych. Ze względu na brak odpowiednich standardów 

projektowych powyższe rozwiązania były w pewnym sensie tworzone niejako na próbę. 

Dlatego warto dokonać oceny ich sposobu zaprojektowania i wykonania. W niniejszym 

raporcie autorzy starają się ocenić funkcjonalność przestrzeni ulicznej z punktu widzenia 

różnych grup jej użytkowników i proponują rozwiązania zidentyfikowanych problemów. 

Dodatkowo dużo uwagi poświęcono kwestiom związanym z wadliwym kształtem 

odwodnienia ulicznego, które sprawia szereg problemów różnym grupom użytkowników. 

Dzięki odpowiedniej diagnozie możliwe jest uniknięcie podobnych problemów 

w przyszłości. 

Zakresem opracowania objęto odcinek ulicy Świętokrzyskiej pomiędzy 

skrzyżowaniem z ul. Nowy Świat a Rondem ONZ, włącznie z wymienionymi 

skrzyżowaniami. Celem dokumentu jest opis i ocena zastosowanych rozwiązań 

infrastrukturalnych, które mają wpływ na warunki poruszania się poszczególnych grup 
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użytkowników. Analizowany odcinek Świętokrzyskiej przeszedł najpoważniejsze zmiany, 

począwszy od zawężenia jezdni i ograniczenia parkowania, poprzez wytyczenie dróg i pasów 

ruchu dla rowerów a na ścieżkach dotykowych dedykowanych osobom niewidomym 

skończywszy. W efekcie powstała całkowicie nowa przestrzeń publiczna, która zmieniła 

charakter ulicy z tranzytowej arterii na bardziej przyjazny pieszym i rowerzystom trakt 

o szerokich chodnikach. Powstała także pierwsza kompletna trasa rowerowa w centrum 

Warszawy, przebiegająca w relacji wschód-zachód. Pomimo licznych zastrzeżeń należy 

uznać te zmiany za wręcz rewolucyjne. 

 

Rysunek 1 Analizowany odcinek ulicy Świętokrzyskiej – mapa. Źródło: mapa.um.warszawa.pl 

Z powodu późnej decyzji o zmianie wyglądu ulicy szansa nie została w pełni 

wykorzystana. Nie udało się na przykład zaprojektować podziemnych instalacji w taki 

sposób, aby możliwe było utworzenie kompletnych szpalerów drzew. Rozwiązania 

rowerowe, zwłaszcza w obrębie skrzyżowań, nie są optymalne dla użytkowników 

jednośladów. Można także wskazać na duże obiekty techniczne metra (w tym czerpnie 

powietrza), które zlokalizowano bezpośrednio na chodnikach. Po oddaniu do użytku nowej 

Świętokrzyskiej od razu pojawił się szereg uwag związanych z aspektami użytkowymi 

i wizualnymi. W niniejszym dokumencie autorzy chcą jednak przede wszystkim ocenić 

rozwiązania związane z dostępnością architektoniczną dla poszczególnych grup osób 

korzystających z przestrzeni ulicznej. Kwestie estetyczne, chociaż obecne w tym 

opracowaniu, leżą poza centrum zainteresowania autorów. Najważniejszą kwestią poruszoną 

w raporcie jest dostępność architektoniczna dla różnych grup użytkowników. 
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Zdjęcie 2 Od lewej: Krzysztof Kaperczak oraz Paweł Miąsik podczas jednego z audytów. Źródło: A. P. Zając 

Szczegółowy audyt architektoniczny przestrzeni ulicznej pozwala sformułować 

wnioski i rekomendacje, które mogą być wykorzystane przy kolejnych tego typu 

inwestycjach. W opracowaniu autorzy odwołują się do dokumentów stanowiących standardy 

projektowania przestrzeni publicznych istniejących w Warszawie. Kształt ulicy można 

oceniać z dwóch perspektyw: zgodności z powyższymi standardami oraz wygody 

użytkowania przez użytkowników. Wydaje się, że bardziej istotne jest ocena poszczególnych 

rozwiązań z punktu widzenia ich odbiorców, którzy często wręcz codziennie korzystają 

z nowo ukształtowanej przestrzeni ulicznej. Znajomość standardów pozwala zaś na dotarcie 

do przyczyn stosowania określonych rozwiązań przestrzennych. 

Struktura raportu podporządkowana jest właśnie ocenie zastosowanych rozwiązań 

przez konkretne grupy użytkowników przestrzeni. Kolejne rozdziały dokumentu odpowiadają 

poszczególnym grupom użytkowników. Dodatkowo na końcu dokumentu umieszczono 

rozdział związany z odwodnieniem ulicznym, który został zilustrowany schematami trzech 

skrzyżowań oraz sugerowanymi rozwiązaniami. W każdej części opisano i oceniono 

zastosowane rozwiązania przede wszystkim pod kątem wygody i bezpieczeństwa 

użytkowników. Tam gdzie to zasadne, przedstawiono także rekomendacje do zmian. 

Fotografie, umieszczone w raporcie ilustrują wybrane rozwiązania i sytuacje problemowe 

i przedstawiają stan na koniec listopada 2014. Od tamtego czasu możliwe było wprowadzenie 

pewnych drobnych usprawnień (np. obniżenie krawężników, korekty oznaczeń, które 

zmieniły sytuację w poszczególnych miejscach). 
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1. Piesi 

 

Zdjęcie 3. Ulica Świętokrzyska 14. Drzewa oraz elementy małej architektury tworzą przyjazną atmosferę. Od 

lewej: pas społeczno-kulturalny, pas komunikacyjny, droga rowerowa. Źródło: A. P. Zając 

Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej miała służyć przede wszystkim poprawie 

warunków ruchu pieszego. Dzięki zawężeniu jezdni i ograniczeniu parkowania osoby 

poruszające się ulicą pieszo zyskały szerokie i równe chodniki o kamiennej nawierzchni po 

obu stronach ulicy. Znacząco wzrosła atrakcyjność tej przestrzeni, a ulica przypomina 

obecnie wyglądem sąsiadujący z nią reprezentacyjny Trakt Królewski (Krakowskie 

Przedmieście i Nowy Świat). 

Poprawie wyglądu towarzyszy także poprawa bezpieczeństwa. Ulica uzyskała 

dodatkowe przejścia wyposażone w azyl na pasie dzielącym. Pieszym sprzyja także 

uprządkowanie parkowania. Niestety sposób poprowadzenia na chodnikach dróg dla 

rowerów może w niektórych miejscach sprzyjać kolizjom z pieszymi, zwłaszcza w rejonie 

skrzyżowań, gdzie przejazdy rowerowe umieszczono na obszarze chodnika. Szerzej ten 

problem zostanie omówiony w rozdziale poświęconym rowerzystom. Bezpieczeństwu 

sprzyja także wyposażenie przejść dla pieszych w przyciski oraz urządzenia do 

wideodetekcji, dzięki którym piesi oraz rowerzyści rozpoznawani są automatycznie. Same 

przyciski w strefie śródmiejskim nie są rozwiązaniem optymalnym, gdyż zmuszają pieszych 

do wywołania zielonego światła. Należy jednak dodać, że przyciski na Świętokrzyskiej 
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posiadają od spodu dodatkowy przycisk, który wibracją informuje o aktywacji przez 

użytkownika. Takie rozwiązanie przydatne jest zwłaszcza dla osób niewidomych. 

 

Zdjęcie 4. Świętokrzyska 14. Przyciski dla pieszych do zmiany świateł posiadają dodatkowy przycisk od spodu, 

który wibrowanie powiadamia o rozpoznaniu sygnału. Źródło: A. P. Zając 

Najistotniejszą zmianą z punktu widzenia pieszych jest podział ciągów pieszych po 

północnej stronie ulicy na dwie części, komunikacyjną oraz społeczno-kulturową. Po stronie 

południowej ulicy przestrzeń chodnika jest zaś jednolita na całej długości. Strefy wyznaczone 

na północnym chodniku różni funkcja, sposób ułożenia nawierzchni oraz lokalizacja 

elementów małej architektury. Oddzielone są od siebie rzędem donic z roślinnością oraz 

pasem z kostki kamiennej. Pas społeczno-kulturowy znajduje się bezpośrednio przy 

budynkach na odcinku od ul. Tomasza Czackiego do Marszałkowskiej oraz bliżej jezdni na 

odcinku od ulicy Marszałkowskiej do Ronda ONZ. Zgodnie z założeniami pas 

komunikacyjny powinien być wolny od wszelkich przeszkód, w tym ławek, latarni oraz 

skrzynek energetycznych i parkomatów. Pas społeczno-kulturowy przeznaczony jest jako 

strefa spędzania czasu oraz do zagospodarowania na ogródki przed restauracjami i barami. 

Pasy uzupełniające znajdują się zaś na pozostałym obszarze i wypełniają nieregularne 

fragmenty przestrzeni pieszej.  

Zastosowano następujące rodzaje nawierzchni:  

● pas dla ruchu pieszego - wykonany z płyt kamiennych (50x50 cm), 

układanych naprzemiennie; 
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● pas społeczno-kulturowy - wykonany z płyt kamiennych (35x35 cm) 

z zastosowaniem infuł (większych płyt w kształcie pięciokątnym), układany w karo; 

● strefy uzupełniające, pomiędzy pasami chodnika - chropowatą nawierzchnię 

wykonana z kostki kamiennej (4-6 cm).  

 

Rysunek 2. Skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej i Emilii Plater – projekt. Widoczne różnice w zastosowanej 

nawierzchni chodników na poszczególnych fragmentach. Źródło: ILF (2014) 

 

Zdjęcie 5. Ulica Świętokrzyska 30. Donice wychodzą na pas komunikacyjny, który powinien być wolny od 

przeszkód. Źródło: M. Dębska 
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Szczegóły związane z rodzajami zastosowanej nawierzchni przedstawiono 

w załączniku 1. Pod względem wizualnym przyjęte rozwiązania prezentują się dobrze, jednak 

w obrębie przejść przez jezdnie pas uzupełniający wykonany z kamiennej kostki wydaje się 

być zbyt szeroki. Ponadto podział na strefę komunikacyjną i społeczno-kulturalną, choć dość 

dobrze widoczny dla użytkowników, nie jest na razie na tyle czytelny, aby spowodować 

zmianę zachowania. Być może zmieni się to wraz z pierwszymi ogródkami kawiarnianymi, 

które utrudnią poruszanie się strefą przeznaczoną na spędzanie czasu i przyciągną 

dodatkowych odwiedzających. Elementy małej architektury w postaci np. ławek i donic stały 

się głównym elementami wizualnym wzbogacającymi przestrzeń ulicy. W kilku miejscach 

ich lokalizacja wymaga modyfikacji, gdyż utrudnia ruch pieszy. Przykład przedstawiono na 

zdjęciu 5. Brak przytwierdzenia do podłoża umożliwia tego typu zmiany, wskazane jest 

jednak, aby zarządca drogi pilnował także stałej lokalizacji tych elementów. 

 

Zdjęcie 6. Skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej z Mazowiecką. Część jezdni wykonana z kostki kamiennej może 

dezorientować pieszych. Źródło: A. P. Zając 

Największe problemy z poruszaniem się piesi będą odczuwać w rejonie wyjść ze 

stacji metra Świętokrzyska oraz Rondo ONZ. Duża liczba pasażerów będzie w tym miejscu 

odczuwać niedogodności związane zarówno z umieszczeniem na chodniku dróg dla 

rowerów, oraz ograniczeniem widoczności przez budowle metra. Bardziej korzystnym 

rozwiązaniem z tej perspektywy byłoby wytyczenie przejazdów rowerowych w ciągu jezdni, 

dzięki czemu nie kolidowałyby one z ciągami pieszymi. Pewnym utrudnieniem, możliwym 

jednak do rozwiązania, byłoby zachowanie relacji skrętnych. Na uwagę zasługuje także 
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północno-wschodni narożnik skrzyżowania z ulicą Mazowiecką (zdjęcie 6.), gdzie kostką 

kamienną wyłożono fragment jezdni wykorzystywany do skrętu przez długie pojazdy. Pas 

ostrzegawczy znalazł się jednak zbyt daleko od asfaltu co może dezorientować pieszych. 

Przy wejściach do metra zlokalizowano także kilka hydrantów, z których jeden (zdjęcie 8.) 

znajduje się dokładnie na środku ciągu pieszego, stanowiąc mało widoczną przeszkodę. 

Należy zmienić lokalizację tego typu elementów. 

 

Zdjęcie 7. Północno-zachodni narożnik skrzyżowania ulic Świętokrzyskiej z Marszałkowską. Wystający 

hydrant stanowi przeszkodę i niebezpieczeństwo dla poruszających pieszych. Źródło: M. Dębska 

Na koniec należy dodać, że projekt ciągów pieszych powstał w oparciu o wytyczne 

zawarte w Strategii rozwoju systemu transportu pieszego, opracowane przez Transeko na 

zlecenie stołecznego Biura Drogownictwa i Komunikacji. Obecny kształt przestrzeni ulicznej 

został zaprojektowany w oparciu o te zasady, jednak dokument do dzisiaj nie jest publicznie 

dostępny. Można zatem uznać, że Świętokrzyska była poligonem doświadczalnym dla tych 

standardów, do tej pory niewykorzystywanych tak kompleksowo. Wnioski z realizacji 

Świętokrzyskiej powinny zatem posłużyć do ewentualnych zmian i rozbudowy 

powyższych standardów. 
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2. Osoby niewidome i słabowidzące 

 

Zdjęcie 8. Świętokrzyska 14. Piotr Miąsik porusza się fragmentem ulicy bez pasa nawigacyjnego. Źródło: A. P. 

Zając 

Wśród osób pieszych ważną grupą, wymagającą odpowiednich dostosowań, są osoby 

niewidome i słabowidzące. Odpowiednie oznaczenia, w formie m.in. pasów ostrzegawczych 

oraz pasów nawigacyjnych, dają nie tylko informację o niebezpieczeństwach, ale także 

umożliwiają samodzielne poruszanie się po ulicy i dotarcie do celu. Ważnym elementem 

informacji są także sygnalizatory świetlne wyposażone w komunikaty dźwiękowe. Co 

prawda zostały one przewidziane w projekcie Nowej Świętokrzyskiej, ale ich montaż opóźnił 

się, co utrudniło w początkowym okresie samodzielne korzystanie z ulicy (zdjęcie 9.). Na 

Świętokrzyskiej zainstalowano także przy słupach sygnalizacyjnych opisany już specjalny 

rodzaj przycisków. 

Ulica Świętokrzyska jest pierwszą ulicą tej rangi, gdzie zastosowano komplet 

oznaczeń, niestety nie uniknięto pewnych błędów. System oznaczeń odbiega znacząco od 

rozwiązań zastosowanych na innych ulicach, np. Emilii Plater, Elektoralnej czy fragmencie 

Al. Jerozolimskich. W przypadku innych ulic, osoby poruszające się z laską mają 

zapewnione oznakowanie w postaci pasów nawigacyjnych. Wprowadzenie nowego systemu 

nawigacji oznacza, że jego użytkownicy muszą zostać odpowiednio przeszkoleni na temat 

sposobu orientacji przy pomocy takiego rozwiązania. Na Świętokrzyskiej pasy nawigacyjne 

ulokowane są zaś jedynie w obrębie skrzyżowań. Położone w poprzek pasy powinny „łapać” 
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osoby, które nieco zboczyły z głównej trasy. Natomiast na pozostałych fragmentach ulicy 

wyznaczono pas komunikacyjny, który teoretycznie powinien być wolny od przeszkód.  

 

Zdjęcie 9. Świętokrzyska 14. Sygnalizator z urządzeniem do wideodetekcji oraz głośnikiem do nadawania 

komunikatów głosowych. Źródło: A.P. Zając 

 

Zdjęcie 10. Świętokrzyska 18. Parkometr i skrzynka z instalacją stanowią przeszkody w pasie komunikacyjnym. 

Brak ostrzeżenia. Źródło: A. P. Zając 
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Zdjęcie 11. Świętokrzyska 18. Przerwa w oznakowaniu nawigacyjnym. Od lewej: droga dla rowerów, pas 

komunikacyjny, pas społeczno-kulturalny. Źródło: A. P. Zając. 

Niestety na pasie komunikacyjnym zlokalizowane są liczne przeszkody. Przykładowo 

niedaleko ulicy Mazowieckiej na środku pasa znajduje się parkometr oraz skrzynka 

z instalacjami (zdjęcie 10.), na wysokości ulicy Kubusia Puchatka znajduje się zaś betonowy 

szyb windowy stacji metra Nowy Świat. Żadna z tych przeszkód nie posiada ostrzeżeń 

w postaci zmiennej faktury nawierzchni. 

Ważnym problemem jest przerwanie nawigacji na styku rozwiązań stosowanych 

w określonych obszarach (zdjęcie 11.). Pomiędzy dwoma sposobami nawigacji (pasy 

nawigacyjne w obrębie skrzyżowań oraz pas komunikacyjny w na pozostałych fragmentach) 

istnieje przerwa o szerokości ok. 3 m. Dla osób niewidomych taka odległość połączona 

z faktem, iż pas komunikacyjny nie przebiega w linii prostej, sprzyja gubieniu drogi. 

W takich miejscach, zlokalizowanych w otoczeniu skrzyżowań, warto zmodyfikować system 

oznaczeń i zachować jego ciągłość. 

Innym miejscem, gdzie następuje przerwanie nawigacji dla osób niewidomych, jest 

skrzyżowanie chodników z drogami dla rowerów (zdjęcie 12.). Pasy nawigacyjne nie 

posiadają informacji o zbliżaniu się do niebezpieczeństwa, jakim może być nieświadome 

wejście na drogę dla rowerów. Rozwiązaniem problemu byłoby zachowanie pasa 

nawigacyjnego (nadruk na asfalcie) przez przejście bądź zastosowanie pasów 

ostrzegawczych na końcu pasów.  
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Zdjęcie 12 Północno-wschodni narożnik Ronda ONZ. Pas nawigacyjny przechodzi przez drogę dla rowerów 

oraz pokrywy włazów. Brak ostrzeżenia o kolizji z drogą dla rowerów. Źródło: A.P. Zając. 

 

Zdjęcie 13. Plac Powstańców Warszawy, północny kraniec. Liczne instalacje utrudniają wytyczenie pasów 

nawigacyjnych. Źródło: A. P. Zając 

Pomimo nowego przebiegu wszystkich instalacji nie udało się ponadto uniknąć kolizji 

pasa nawigacyjnego z wlotami rozmaitych instalacji znajdujących się pod ulicą. Problem ten 

jest odczuwalny zwłaszcza na południowym chodniku (zdjęcie 13.). Nieduże przesunięcie 

oznaczeń w momencie ich projektowania oraz układanie przyciętych płyt w miejscach 

uzupełnień kostką kamienną mogło zachować ciągłość pasów nawigacyjnych. Wpłynęłoby to 
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także pozytywnie na stronę estetyczną ulicy, gdyż miejsca o odmiennym kolorze nawierzchni 

występowałyby rzadziej. 

 

Zdjęcie 14. Północno-wschodni narożnik skrzyżowania ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Widok od 

strony ul. Szkolnej. Źródło: A.P. Zając 

Miejscem przysparzającym wielu kłopotów dla osób niewidomych w orientacji 

przestrzennej okazał się północno-wschodni narożnik skrzyżowania ulic Marszałkowskiej 

oraz Świętokrzyskiej (zdjęcie 14. i rysunek 3.). Pasy nawigacyjne w tym rejonie prowadzą do 

pasa uzupełniającego z kostki kamiennej, zlokalizowanego wzdłuż budynków. Tymczasem 

wejście do II linii metra, będące jednym z głównych celów podróży w tym rejonie, wymaga 

aż trzykrotnej zmiany ciągu nawigacyjnego. Rozwiązaniem tej sytuacji mogłoby być 

przedłużenie pasa nawigacyjnego od strony ul. Szkolnej równolegle do ul. Świętokrzyskiej, 

przynajmniej na wysokość wejścia do metra. Pewnym utrudnieniem może być lokalizacja 

czterech donic na północ od zadaszonego wejścia jednak zgodnie ze zdjęciem można określić 

ilość miejsca na wystarczającą. 

 



Nowa Świętokrzyska. Zagospodarowanie przestrzeni i dostępność architektoniczna. Raport SISKOM 

19 
 

 

Rysunek 3. Północno-wschodni narożnik skrzyżowania ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Pasy 

nawigacyjne wydłużają znacząco drogę pokonywaną przez osoby niewidome. Źródło: ILF (2014) 
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3. Osoby niepełnosprawne ruchowo, rodzice z wózkami 

Szczególną kategorią użytkowników ulicy są osoby z niepełnosprawnością ruchową, 

poruszające się na wózkach inwalidzkich. Podobne utrudnienia odczuwają także np. rodzice 

z wózkami dziecięcymi oraz osoby z innymi przedmiotami wyposażonymi w kółka. Dlatego 

w tej części powyższe grupy zostaną zaprezentowane razem.  

Ulica Świętokrzyska zalicza się niewątpliwie do dostępnych ciągów 

komunikacyjnych. Szerokie i równe chodniki, brak różnic wysokości oraz przeszkód 

w postaci przejść podziemnych lub kładek sprawiają, że ulica jest bardziej przyjazna osobom 

o ograniczonej sprawności ruchowej niż inne szlaki komunikacyjne w centrum miasta. Stan 

poprawił się jeszcze po kompleksowym remoncie. Należy przyjąć, że zaobserwowane bariery 

nie uniemożliwiają, w pewnym stopniu jednak utrudniają poruszanie się ulicą. 

Zaobserwowane problemy nie są duże, jednak dość dokuczliwe. Zdaniem autorów raportu 

możliwe jest ich usunięcie w przypadku drobnych poprawek projektu. 

 

Zdjęcie 15. Skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej i Jasnej. Regulacja wysokości krawężników metodą gospodarską 

na przejeździe dla rowerów po otwarciu ulicy. Źródło: A.P. Zając 

Najbardziej dotkliwym problemem z perspektywy osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi wydają się być źle obniżone krawężniki (zdjęcia 

16. i 17.). Poprzez zastosowanie ścieków przykrawężnikowych na całej długości przejść dla 

pieszych kółka o niedużej średnicy mają problem z pokonaniem różnicy wysokości. Po 

interwencji ZTM wyrównano krawężniki w obrębie przejść dla pieszych i przejazdów 
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rowerowych, ale problem ten dalej występuje. Zdjęcie 16. prezentuje w jaki sposób 

wykonywane były regulacje wysokości krawężników już po oddaniu ulicy do użytku. 

W wyniku zeszlifowania brzegów krawężników sytuacja się poprawiła, ale zbyt duża różnica 

wysokości wpływa negatywnie na komfort poruszania się. O źle wykonanymm odwodnieniu 

więcej informacji można znaleźć w ostatnim rozdziale. Warto jednak pamiętać, że zbyt 

wysokie krawężniki wpływają przede wszystkim na komfort poruszania się osób z wózkami 

inwalidzkimi oraz z wózkami dziecięcymi. Wyeliminowanie rynsztoków z odcinków przejść 

dla pieszych i przejazdów to najlepszy sposób na rozwiązanie tego problemu. 

 

Zdjęcie 16. Skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej i Szkolnej. Krawężnik zdecydowanie przekracza dopuszczalną 

wysokość 2 cm, uwagę zwraca nierówno ułożony rynsztok w obszarze przejścia. Źródło: W. Weszczak 

Poza problemami związanymi z jakością wykonania zaobserwowano także niedogodności 

związane z niewłaściwymi rozwiązaniami projektowymi. Jednym z problemów tego typu jest 

wykonanie wpustów kanalizacyjnych (kratek ściekowych) na obszarze jezdni przylegającym 

do przejść dla pieszych (zdjęcie 18.). Takie rozwiązanie dla niektórych użytkowników 

oznacza możliwe problemy z zaklinowaniem się kółek w szczelinach kratki. Dlatego wpusty 

powinny być lokalizowane poza obszarem przejść dla pieszych, a wyjątkowych sytuacjach 

powinno się stosować inny rodzaj krat wpustowych. Warto podkreślić, że problem ten nie 

dotyczy jedynie nowej Świętokrzyskiej. Problem obecny jest na wielu ulicach, w tym na 

sąsiednim Krakowskim Przedmieściu, które kilka lat temu przeszło generalny remont.  
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Zdjęcie 17. Skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej z T. Czackiego. Rynsztok oraz wpust kanalizacyjny w obszarze 

przejścia. Źródło: A. P. Zając  

 

Zdjęcie 18. Świętokrzyska 14. Zbyt stromy podjazd od strony ulicy T. Czackiego. Istnieje możliwość objazdu. 

Źródło: A. P. Zając 

Poza budynkiem przy ul. Świętokrzyskiej 14 (zdjęcie 19.) nie zaobserwowano 

problemów związanych z rozwiązaniami wysokościowymi. Istniejące tu podium oraz 

zauważalna różnica wysokości utrudniają dostęp do niektórych lokali. Widoczny na zdjęciu 

podjazd jest zbyt stromo nachylony oraz nie posiada niezbędnych dla osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich poręczy. Dostępność lokali ograniczało początkowe ustawienie 
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donic (zbyt wąskie przejście), które jednak po pewnym czasie zostało zmodyfikowane. Warto 

jednak mieć na uwadze, że istniejące w tym miejscu stopnie nie są w żaden sposób 

oznaczone, w przeciwieństwie np. do schodów na dojściach na stacje metra. Przed 

pierwszym stopniem znalazł się pas uzupełniający, brakuje natomiast oznaczenia górnej 

krawędzi, np. przy wykorzystaniu płyt pasa ostrzegawczego. Istniejący obecnie pas z kostki 

kamiennej jest zbyt wąski i przez to słabo wyczuwalny. 
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4. Pasażerowie transportu zbiorowego 

Kolejną kategorią użytkowników przestrzeni Świętokrzyskiej są pasażerowie transportu 

zbiorowego. Można do niej zaliczyć także osoby niewidome oraz osoby niepełnosprawne 

ruchowo, ale nie wszystkie z nich korzystają z obsługujących ulicę metra oraz autobusów. 

Dlatego w tym rozdziale opisane zostaną zagadnienia związane bezpośrednio 

z rozwiązaniami dotyczącymi transportu zbiorowego. 

 

Zdjęcie 19. Skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Wejście (zagrodzone) do II linii metra, 

wyposażone w pas nawigacyjny. Źródło: A.P. Zając 

Pod analizowanym fragmentem ulicy Świętokrzyskiej znajdują się 3 stacje metra: 

Nowy Świat, Świętokrzyska oraz Rondo ONZ. Znakiem rozpoznawczym na powierzchni dla 

II linii metra (M2 – zdjęcie 20.) jest charakterystyczna estetyka wejść do metra oraz szybów 

windowych. Odbiega ona znacząco od wiat z I linii (M1 – zdjęcie 21.). Różnica najmocniej 

widoczna jest w przypadku stacji Świętokrzyska, gdzie obie wspomniane linie się krzyżują. 

Niestety w ramach projektu nie przewidziano modernizacji zadaszeń nad wejściami starszej 

linii. Stąd widoczne różnice w kolorystyce pomiędzy wejściami. Brak uwzględnienia 

starszych dojść do stacji metra w projekcie przebudowy ulicy oznacza także różnice w 

nawierzchni. Na zdjęciu 21. można zaobserwować, iż chodnik wzdłuż Świętokrzyskiej 

wykonany jest z kamiennych płyt o wymiarach 50x50 cm, podczas gdy samo dojście do 

wejścia do I linii metra wykończone jest kostką betonową. Wejścia do I linii nie posiadają 

również, w przeciwieństwie do stacji II linii, pasów nawigacyjnych dla niewidomych. Tym 

samym samodzielne korzystanie z nich jest trudniejsze. 
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Zdjęcie 20. Skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Wejście do I linii metra, nie posiada pasa 

nawigacyjnego. Źródło: A.P. Zając  

Dodatkowo należy wspomnieć, że stacje II linii są, podobnie jak starsze stacje, 

wyposażone w komfortowe windy. Tym samym pasażerowie metra nie są narażeni na częste 

awarie, jak chociażby w przypadku podnośników przy Rondzie Dmowskiego.  

Uzupełniającą funkcję do metra pełnią kursujące ulicą Świętokrzyską linie 

autobusowe. Praktycznie wszystkie przystanki posiadają wiaty przystankowe oraz betonową 

nawierzchnię miejsca zatrzymania autobusów. Nie zastosowano zatok, co ułatwia wsiadanie 

i wysiadanie z zatrzymujących się pojazdów. Duża powierzchnia peronu umożliwia zaś 

oczekiwanie na autobus bez tłoku. Nowością są także przeznaczone dla niewidomych pasy 

nawigacyjne, prowadzące do wydzielonych punktów oczekiwania (zdjęcie 22.). Osoba 

oczekująca w takim miejscu na autobus jest lepiej widoczna dla kierowcy, który może np. 

zastosować zewnętrzną informację głosową informującą o numerze linii i kierunku jazdy. 

Miejsca oczekiwania są nowością w Warszawie i mogą być wykorzystywane nie tylko przez 

niewidomych, a także osoby na wózkach inwalidzkich czy też osoby starsze. Standardowym 

już wyposażeniem przystanków jest oznaczenie krawędzi peronu pasem ostrzegawczym. 

Wśród zaobserwowanych miejsc problemowych dotyczących pasażerów transportu 

można wymienić przystanek autobusowy przy Emilii Plater. Sposób poprowadzenia drogi dla 

rowerów na chodniku wymusił w tym miejscu jej odsunięcie od przystanku oraz 

zastosowanie mało estetycznych ogrodzeń. Sytuację ilustruje zdjęcie 23. Jest to 

konsekwencja przyjętych rozwiązań dla rowerzystów, które niestety bezpośrednio wpływa na 
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jakość obsługi transportem publicznym. Kształt przestrzeni nie jest optymalny z punktu 

rowerzystów oraz pasażerów autobusów. W tym miejscu może dochodzić do potrąceń 

pieszych, występuje także odgięcie toru jazdy rowerów. Jest to miejsce problematyczne dla 

osób niewidomych, a także również rodziców z dziećmi. Wraz z rosnącym natężeniem ruchu 

rowerowego problem będzie coraz mocniej widoczny. 

 

Zdjęcie 21 Przystanek autobusowy Nowy Świat 02. Pas nawigacyjny do pola oczekiwania. Źródło: A.P. Zając 

 

Zdjęcie 22 Przystanek autobusowy Rondo ONZ 05. Droga dla rowerów na chodniku wymusza ogrodzenie 

separującego pasażerów od rowerzystów. Brak informacji dla osób niewidomych. Źródło: M. Dębska 
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Pełna ocena dostępności przestrzeni dla pasażerów transportu zbiorowego będzie 

możliwa dopiero po otwarciu wszystkich stacji metra i usunięciu ogrodzeń zasłaniających 

obecnie wejścia na stacje. Niewątpliwe w rejonie stacji występować będzie duże natężenie 

ruchu pieszego z uwagi na dużą liczbę pasażerów autobusów, metra a także prostopadłych 

linii tramwajowych. Należy dobrze ocenić wyposażenie przystanków, jednak najistotniejsze 

z punktu widzenia pasażerów będzie unikanie sytuacji konfliktowych z rowerzystami na 

odcinkach, gdzie dzielą oni przestrzeń chodnika. 

  



Nowa Świętokrzyska. Zagospodarowanie przestrzeni i dostępność architektoniczna. Raport SISKOM 

28 

 

5. Rowerzyści 

 

Zdjęcie 23. Świętokrzyska 35. Droga dla rowerów zmienia się w pas rowerowy, przekraczając ściek 

przykrawężnikowy. Źródło: M. Dębska. 

Ulica Świętokrzyska należy do najlepiej wyposażonych w infrastrukturę rowerową 

ulic w Śródmieściu. Przebiega tędy pierwsza kompletna trasa rowerowa przebiegająca przez 

ścisłe centrum stolicy. Dzięki temu można zaliczyć rowerzystów do grup użytkowników, 

które najwięcej zyskały dzięki wprowadzonym na ulicy zmianom. O jakości rozwiązań 

rowerowych decydują przede wszystkim opracowane przez Transeko w 2009 roku Standardy 

projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w mieście st. Warszawie. 

Zastosowano dwa rodzaje rozwiązań dla rowerzystów: pasy ruchu dla rowerów 

w poziomie jezdni oraz drogi dla rowerów, zlokalizowane w poziomie chodnika. Po 

północnej stronie ulicy pas ruchu dla rowerów jest wyłącznie na odcinku od Krakowskiego 

Przedmieścia do ul. Czackiego, następnie zamienia się w drogę dla rowerów. Po stronie 

południowej pas funkcjonuje na odcinku od ul. Emilii Plater do Krakowskiego Przedmieścia 

z przerwą na skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej ze Świętokrzyską. Na odcinku pomiędzy 

Rondem ONZ a ul. Emilii Plater droga dla rowerów przebiega niestety w poziomie chodnika, 

co powoduje opisane w poprzednim rozdziale problemy z lokalizacją przystanku 

autobusowego. Na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej zdecydowano się zaś na 

stworzenie kompletu przejazdów rowerowych i dołączenie do nich pasów i dróg dla 

rowerów. Ponadto zlokalizować można w niektórych miejscach niezrealizowane połączenia 
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rowerowe z innymi ciągami komunikacyjnymi, czego przykładem jest niedokończone 

skrzyżowanie przy starym wejściu na stację Świętokrzyska, widoczne na zdjęciu 25.  

 

Zdjęcie 24. Ulica Świętokrzyska przy Zielnej. Niedokończona droga rowerowa. Źródło: M. Dębska. 

Dobrą wiadomością jest z pewnością fakt, iż na całym odcinku drogi dla rowerów są 

wydzielone i uzyskały nawierzchnię asfaltową. Spełnienie tych warunków nie udało się 

w pełni na innych ulicach, które uzyskały infrastrukturę rowerową po budowie metra, w tym 

ulicach Prostej i Targowej. Świętokrzyską można zatem uznać za najlepiej dostosowany do 

potrzeb rowerzystów spośród remontowanych ulic.  

Pomimo dobrej nawierzchni rowerzyści natykają się na szereg progów i nierówności 

związanych z lokalizacją rynsztoków (zdjęcie 26.). Także zastosowane rozwiązanie 

w obrębie skrzyżowania Marszałkowskiej ze Świętokrzyską powoduje zakrzywienie toru 

jazdu i tym samym ograniczenie prędkości. Również na Rondzie ONZ rowerzyści zyskali 

równoległe do przejść przejazdy rowerowe. Konkurencyjne rozwiązanie w formie pasów 

oraz śluz rowerowych na Świętokrzyskiej mogło pozwolić na lepsze odseparowanie 

rowerzystów od pieszych. Warto dodać, że wykonane ukształtowanie dróg dla rowerów 

zmniejsza płynność ruchu rowerzystów. Uciążliwość tych rozwiązań będzie rosła wraz 

z rosnącą liczbą rowerzystów. Wzrastać będzie też liczba konfliktów i kolizji z pieszymi, 

których będzie tu niewątpliwie więcej po otwarciu centralnego odcinka II linii metra.  

Przejazdy i pasy rowerowe uzyskały rzucającą się w oczy czerwoną nawierzchnię. 

Sposób jej wykonania był jednak na tyle zły (zdjęcie 26.), że w wielu miejscach potrzebne 

były poprawki niemal od razu po oddaniu, a do tej pory widać przetarcia i nierówności. 
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Zdjęcie 25. Przejazd rowerowy po wschodniej stronie ronda ONZ. Częściowo wytarte malowanie oraz 

odwodnienie uliczne wraz z wpustem na środku przejazdu. Źródło: M. Dębska 

Nowa Świętokrzyska obfituje w stojaki rowerowe w zróżnicowanych lokalizacjach 

(zdjęcie 27.). Zlokalizowano je m.in. przy wejściach do metra, ważnych obiektach (np. 

poczta) a także innych lokalizacjach, gdzie chodnik był dostatecznie szeroki. Można zatem 

liczyć, że w przypadku tej ulicy łatwiej będzie zaparkować rower przed np. sklepem, do 

którego będą zmierzać rowerzyści korzystający z ulicy. Należy jednak pamiętać, że 

dodatkowe stojaki mogą pomóc w ograniczeniu nielegalnego parkowania na ulicy i być 

korzystnym rozwiązaniem.  

Do najbardziej niebezpiecznych miejsc z punktu widzenia rowerzystów należy 

północno-wschodni narożnik skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej z Marszałkowską. 

Zlokalizowany tutaj szyb windowy ogranicza widoczność oraz sprawia, że piesi często 

przechodzą przez drogę dla rowerów. Ponadto zlokalizowane niedaleko wejścia do II linii 

metra sprawiają, że pieszych jest wyjątkowo dużo. Miejsce problemowe przedstawia zdjęcie 

nr 28. 

Niewątpliwie pod kątem rozwiązań rowerowych Świętokrzyska wyznacza nową 

jakość dla ulic w centrum stolicy. Chociaż nie wszystkie rozwiązania są optymalne, to 

z pewnością ulica poprawi dostępność rowerem wielu instytucji, w tym Uniwersytetu 

Warszawskiego. Na skrzyżowaniu z Nowym Światem nie powstały niestety rozwiązania 

umożliwiające wygodne skręty w lewo, co może okazać się w przyszłości jednym 

z głównych problemów dla rowerzystów (przy dużym natężeniu ruchu). Należy mieć 
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nadzieję, że kolejne udostępniane rowerzystom ulice będą jeszcze lepiej dostosowane niż 

ulica Świętokrzyska. Docelowym rozwiązaniem może być dopuszczenie ruchu rowerowego 

na wydzielonych pasach, po zmianie sposobu parkowania i wprowadzeniu elementów 

uspokojenia ruchu.  

 

Zdjęcie 26. Świętokrzyska 31/33. Nielegalnie parkujące samochody. Dodatkowe stojaki rowerowe mogą 

ograniczyć nielegalne parkowanie. Źródło: M. Dębska 

 

Zdjęcie 27. Skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Lokalizacja szybu windowego ogranicza 

widoczność i zachęca pieszych do chodzenia po drodze dla rowerów. Źródło: M. Dębska 
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6. Kierowcy samochodów prywatnych 

 

Zdjęcie 28. Skrzyżowanie ulic Świętokrzyska i Bagno. Węższa jezdnia i pas dzielący kierunki ruchu poprawiają 

bezpieczeństwo i zmniejszają prędkość samochodów. Źródło: M. Dębska 

Niewątpliwie grupą użytkowników, która najbardziej straciła na zmianach 

przeprowadzonych na ulicy Świętokrzyskiej, są kierowcy samochodów prywatnych. 

Ograniczono szerokość jezdni oraz liczbę miejsc parkingowych. Przebudowa oznaczała 

znaczne ograniczenie przepustowości ulicy, co było możliwe dzięki zwężeniu jej przekroju 

oraz likwidacji niektórych pasów do skrętu. Na odcinku na zachód od Marszałkowskiej 

szerokość ograniczono z przekroju 1x6 do 2x2, natomiast na odcinku na wschód od ulicy 

Marszałkowskiej zlikwidowano część lewoskrętów i miejscami zmniejszono przekrój do 1x2. 

Zmniejszono także szerokość pasów. Odzyskane miejsce przeznaczono na infrastrukturę 

rowerową oraz pas dzielący jezdnie (zdjęcie 29.). Dzięki temu poprawiło się bezpieczeństwo 

pieszych na części przejść przez ulicę (zastosowanie azylów na środku). Ograniczenie 

szerokości pasów i dopuszczenie ruchu rowerowego w części na pasach ruchu dla rowerów 

wpłynęło na uspokojenie ruchu samochodowego. 

Takie działania można uzasadnić utworzeniem pod ulicą odcinka II linii metra, 

najbardziej wydajnego środka transportu zbiorowego w stolicy. Ponadto są one zgodne 

z miejską strategią transportową (BDiK 2009), która zakłada m.in. stopniowe ograniczenie 

ruchu samochodowego w centrum miasta, a także uporządkowanie sposobu parkowania, 

zwłaszcza w obszarze centralnym.  
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Oprócz ograniczenia szerokości jezdni zmiany dla kierowców dotyczą przede 

wszystkim sposobu parkowania i liczby miejsc parkingowych. Przed przebudową szacowano 

ją na około 500 (liczby za: Osowski 2014), zaś pierwotne plany zapowiadały redukcję ich 

liczby do 125. Po protestach mieszkańców liczbę miejsc zwiększono do 209, co osiągnięto 

dzięki zmianie sposobu parkowania z równoległego na ukośny. Miejsca są jednak ogólnie 

dostępne i nie zostały przypisane mieszkańcom okolicznych bloków. Wśród miejsc 

parkingowych przewidziano także około 10 kopert, w tym miejsca dla osób 

niepełnosprawnych. Wszystkie miejsca znajdują się w I strefie parkingowej, co oznacza 

konieczność opłacenia postoju w dzień powszedni. 

 

Zdjęcie 29. Świętokrzyska 20. Żadne z widocznych aut nie jest zaparkowane w dozwolony sposób.  

Źródło: M. Dębska 

Podczas spaceru ulicą łatwo zaobserwować stojące nieprawidłowo auta (zdjęcie 30.). 

Są to samochody zaparkowane w miejscach niedozwolonych, a także w sposób 

nieprawidłowy. Przykładowo, w miejscu, gdzie dozwolone jest parkowanie równoległe, 

samochody parkują skośnie, dzięki czemu zwiększa się liczba miejsc postojowych. Znaczne 

ograniczenie liczby miejsc oraz ich ogólna dostępność sprawia, że wielu kierowców decyduje 

się na parkowanie nawet w sprzeczny z przepisami sposób. Tym samym niezbędne jest 

egzekwowanie przepisów związanych z parkowaniem. 

Warto pamiętać, że parkowanie w sposób nieprawidłowy (zdjęcie 29.) jest z reguły 

mniej uciążliwe dla pieszych i nie zagraża nawierzchni z płyt chodnikowych, gdyż ma 

miejsce na bardziej wytrzymałej nawierzchni z kamiennej kostki. Jednak w przypadku 
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samochodów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych (zdjęcie 30.) istnieje zagrożenie, 

że nowo ułożona nawierzchnia z płyt o wymiarach 50x50 cm szybko zostanie zniszczona.  

 

Zdjęcie 30 Rondo ONZ. Nielegalne parkowanie przy wejściu do metra mogą ograniczyć dodatkowe stojaki 

rowerowe. Źródło: M. Dębska 

Obecnie na ulicy nie występują słupki ograniczające parkowanie, ale w pewnej części 

miejsca parkingowe wyznaczają donice. Warto pamiętać, że, jak już wcześniej zauważono, 

nielegalne parkowanie można także ograniczyć poprzez odpowiednie ustawienie stojaków 

rowerowych w sposób, który uniemożliwia wjazd na chodnik autem. 

Ograniczenie ruchu samochodowego na ulicy Świętokrzyskiej jest zapewne 

najbardziej istotną zmianą związaną z nową aranżacją przestrzeni. Należy pamiętać, że mniej 

samochodów to także czystsze powietrze i mniejszy hałas uliczny. Tym samym ulica staje się 

bardziej atrakcyjna dla osób, które chcą spędzać na jej obszarze czas, odwiedzając na 

przykład jedną z kawiarni lub restauracji. Duża presja parkujących skutkuje jednak 

widocznym problemem nielegalnego parkowania. Aby uniknąć tych problemów, należy 

lepiej zadbać o przestrzeganie przepisów parkingowych oraz weryfikować uprawnienia osób 

parkujących na kopertach. Problem nielegalnego parkowania występuje w całej Warszawie, 

jednak w lokalizacjach prestiżowych powinno się mu przykładać szczególną wagę 

i redukować uciążliwość także poprzez odholowywanie źle zaparkowanych aut. 
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Zdjęcie 31. Świętokrzyska 31. Nieprawidłowe parkowanie na kopertach przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych. Źródło: M. Dębska 
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7. Odwodnienie uliczne 

Znaczna część opisanych powyżej problemów w codziennym korzystaniu 

z przebudowanej ulicy Świętokrzyskiej wynika z błędów popełnionych przy projektowaniu 

odwodnienia ulicznego, a przede wszystkim lokalizacji rynsztoków (ścieków 

przykrawężnikowych) oraz kratek ściekowych (wpustów kanalizacyjnych). W niniejszym 

rozdziale opisane zostały dostrzeżone problemy. Poza częścią opisową zaprezentowano sześć 

schematów dotyczących trzech skrzyżowań ulicy Świętokrzyskiej z prostopadłymi ulicami: 

Bagno, Marszałkowska oraz Nowy Świat. 

Na wstępie warto przypomnieć, że szczegółowe wymagania odnośnie urządzeń 

odwadniających i odprowadzających wodę opisano w Rozporządzeniu w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

(Dz.U.1999.43.430). Dokument definiuje sposoby oraz warunki stosowania urządzeń. 

W przypadku Świętokrzyskiej znaczenie mają przede wszystkim 

 lokalizacja ścieków przykrawężnikowych, 

 lokalizacja wpustów kanalizacyjnych, 

 odległości pomiędzy wpustami. 

Niestety, mimo generalnego remontu, odwodnienie uliczne nie spełnia swojej roli. 

Brakuje niektórych wpustów, a lokalizacja istniejących nie zapewnia pełnego odprowadzenia 

wody. Warto podkreślić, iż zgodnie z ust. 8 § 103 wpusty powinny być lokalizowane przed 

skrzyżowaniem lub przejściem dla pieszych od strony napływu wody oraz w najniższym 

miejscu wklęsłego załamania niwelety dna ścieku. Zgodnie z ust. 7 można zaś powiedzieć, że 

maksymalna odległość pomiędzy miejscami odprowadzenia wody powinna wynosić 50 m. 

Rozmieszczenie urządzeń zgodnie z powyższymi zapisami pozwala uniknąć stosowania 

ścieków przykrawężnikowych w obrębie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. 

Dodatkowo można było uniknąć lokalizowania kratek ściekowych na obszarze przejść 

i przejazdów, co zwiększa komfort korzystania z przejścia. Obecna, nierelegularna 

lokalizacja wpustów (por. schematy w dalszej części rozdziału) oraz odwodnienie uliczne na 

całej długości utrudniają przede wszystkim przekraczanie jezdni pieszo oraz rowerem, 

szczególnie zaś osobom wyposażonym w pojazdy i urządzenia na kołach. 

Na kolejnych stronach prezentowane są sytuacje problemowe oraz przykłady trzech 

skrzyżowań wraz z sugerowanymi zmianami pod kątem odwodnienia: z ulicą Bagno, 

Marszałkowską oraz Nowym Światem. Na schematach zaznaczono elementy oznakowania 

poziomego oraz urządzenia odwodnienia jezdni. Pierwszy obrazek przedstawia stan 
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istniejący, drugi zaś proponowane zmiany, których celem jest lepsze odprowadzenie wody 

i wyeliminowanie wpustów kanalizacyjnych z terenu przejść i przejazdów rowerowych. 

 

Zdjęcie 32 Skrzyżowanie ulic Świętokrzyska i Nowy Świat. Wpust kanalizacyjny i ściek przykrawężnikowy na 

obszarze przejścia. Źródło: A. P. Zając 

 

Zdjęcie 33 Świętokrzyska na wysokości Ministerstwa Finansów. Wpust kanalizacyjny w ciągu pasa ruchu dla 

rowerów w kierunku zachodnim. Źródło: A. P. Zając 
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Zdjęcie 34 Rondo ONZ. Głęboki rynsztok w poprzek przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego. Źródło: 

M. Dębska 

 

Zdjęcie 35 Skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej i Bagno, połączenie drogi dla rowerów z pasem rowerowym. 

Przerwana ciągłość rynsztoka bez wpustu kanalizacyjnego powoduje zbieranie się wody. Źródło: M. Dębska 
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Rysunek 4 i Rysunek 5. Skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej i Bagno– stan obecny i sugerowane zmiany. Źródło: 

M. Dębska 
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Rysunek 6 i Rysunek 7. Skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej – stan obecny i sugerowane 

zmiany. Źródło: M. Dębska 
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Rysunek 8 Rysunek 9 Skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej i Nowy Świat – stan obecny i sugerowane zmiany. 

Źródło: M. Dębska 
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8. Podsumowanie 

Po tegorocznych gruntownych zmianach ulica Świętokrzyska należy z pewnością do 

najbardziej eleganckich i przyjaznych pieszym ulic w stolicy. Należy podkreślić, że wiele 

nowatorskich rozwiązań zastosowano po raz pierwszy w Warszawie. Dokładna ewaluacja 

remontu i opis niedociągnięć pozwoli uniknąć podstawowych błędów w przyszłości. 

W procesie tym ważnym elementem powinno być badanie satysfakcji użytkowników. 

Budowa metra powinna zaś oznaczać nie tylko tworzenie wysokiej jakości przestrzeni 

publicznych pod ziemią, ale również na ziemi. Świętokrzyska, pomimo ambitnych planów 

w wielu miejscach zawodzi pod względem wykonania elementów wyposażenia. 

Projektantów należy pochwalić przede wszystkim za uwzględnienie w projekcie 

wielu drobnych elementów wystroju, które pozwalają także na większy komfort korzystania 

ulicy przez pieszych oraz rowerzystów. Niestety nie wszystkie rozwiązania są spójne, co 

najlepiej widoczne jest w przypadku problemów z drogami rowerowymi oraz źle 

zaprojektowanych pasów nawigacyjnych dla niewidomych. 

Nowa Świętokrzyska dowodzi ponadto jak ważne jest konsultowanie projektów 

budowlanych z szerokim gronem ekspertów (także społecznych) oraz transparentność 

procesu inwestycyjnego. Większa przejrzystość na etapie koncepcyjnym mogła pozwolić na 

uniknięcie chociaż niektórych z wymienionych w dokumencie błędów związanych 

z projektowaniem przestrzeni.  

Warszawa powinna również przyjąć jednolite standardy projektowania przestrzeni 

pieszych, które będą zawierały uzgodnione ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami 

odpowiednie rozwiązania zapewniające dostępność. Przykładem mogą być szczegółowe 

standardy projektowe dla Gdyni (Wysocki 2012). Pasy nawigacyjne dla niewidomych, 

sposób wykonania odwodnienia ulicznego czy też oznaczenia stopni muszą być jednolite 

w różnych obszarach miasta, niezależnie od podlegającego im zarządcy. Gwarantuje to 

maksymalną użyteczność wprowadzonych rozwiązań, które realizowane są przecież 

z publicznych pieniędzy. Dodatkowo istotne jest umożliwienie wprowadzania drobnych 

modyfikacji już po oddaniu ulicy do ruchu. Regulacja wysokości krawężników jest 

przykładem takiego działania. Warto sprawdzić również chociażby lokalizację stojaków 

rowerowych czy ułożenie pasów ostrzegawczych i nawigacyjnych. 

Na koniec należy pamiętać, że wzrost zainteresowania i atrakcyjności ulicy będzie 

następował stopniowo, wraz ze zmianami lokalowymi i rosnącą liczbą pasażerów metra. 
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Wszystkim warszawiakom życzymy, aby Świętokrzyska z każdym rokiem stawała się coraz 

bardziej przyjazna swoim użytkownikom a kolejne remontowane ulice w Śródmieściu były 

coraz bardziej przyjazne swoim użytkownikom. 
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