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WSTĘP 
 

W ramach akcji Wrocław bez barier prowadzonej przez Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych we współpracy z Urzędem Miasta we Wrocławiu, prowadzony 

jest szereg działań mających na celu udostępnianie przestrzeni miasta dla osób 

niepełnosprawnych. Zgodnie z duchem czasu problematyka niedostępności 

przestrzeni miejskiej czy nieprzystosowania przestrzeni mieszkalnych dla 

użytkowników o specjalnych potrzeba jest tematem niezwykle pilnym i zarazem 

delikatnym.  

Konieczność przystosowywania środowiska zurbanizowanego czy też 

zbudowanego dla wszystkich użytkowników nie budzi sprzeciwu, jednak realia 

pokazują wiele trudności i przeszkód wprowadzania tej idei w życie.  

Tematem niniejszego opracowania są doświadczenia autorów związane  

z przeprowadzoną w listopadzie 2008 r., analizą zagospodarowania terenu oraz 

zabudowy Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, pod kątem dostępności obiektów 

dla osób niepełnosprawnych. Równolegle wykonana została podobna analiza dla 

Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. 

Oba opracowania zostały zlecone przez Sejmik Osób Niepełnosprawnych. 

Zakres prac obejmował:  

 inwentaryzację elementów obiektów i zagospodarowania terenu mających 

wpływ na dostępność dla osób niepełnosprawnych, 

 wskazanie odpowiadających norm i propozycje rozwiązań polepszających 

dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, 

 przewidywane szacunkowe koszty poprawy dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

Na podstawie szczegółowych analiz wyłoniono zbiór kryteriów, według 

których zbadano obszar ogrodu botanicznego. Następnie sprecyzowano wnioski, 

które mają służyć jako pomoc przy modernizacji terenu i obiektu Ogrodu.  

 

 



Analiza dostępności Ogrodu Botanicznego dla osób niepełnosprawnych. 

 

1. Dostępność komunikacyjna. 

Podstawową kwestią jaką należy rozpatrzeć analizując dostępność obiektu 

jest jego powiązanie z systemem komunikacji zewnętrznej. Jeżeli będzie on źle 

skomunikowany, lub niemożliwe będzie dotarcie do niego z innych powodów, 

nieistotne będzie z czym spotykamy się wewnątrz. W tym względzie Ogród 

Botaniczny nie wypada najlepiej. 

Brak jest bowiem wydzielonych miejsc do parkowania dla osób 

niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym wskazana została jedynie zatoka  

z miejscami dla autokarów. Istniejący parking (a właściwie wydzielone miejsca 

postojowe) zlokalizowany jest wzdłuż jezdni (ul. Sienkiewicza) i nie zapewnia 

wystarczającej liczby miejsc. Samo przejście też pozostawia wiele do życzenia: 

wzdłuż jezdni, jest bardzo utrudnione i niebezpieczne (duży ruch samochodowy). 

Przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w pobliżu wejść  

do Ogrodu, lecz na niektórych odcinkach chodniki do nich prowadzące są w złym 

stanie technicznym (modernizacja trwa). Przy obu przystankach i przy przejściach 

przez jezdnię zainstalowano sygnalizację świetlną i dźwiękową. 

 

2. Dostępność toalet.   

W tym zakresie zarządca Ogrodu Botanicznego ma do zrobienia najwięcej. 

W czasie wykonywania inwentaryzacji żadna z toalet nie była przystosowana dla 

osób niepełnosprawnych. Łączna liczba toalet: po 3 oczka dla mężczyzn i kobiet, 

jak na tak chętnie odwiedzany obiekt, jest zdecydowanie niewystarczająca.  

W udostępnionym pawilonie Panoramy Natury i Akwariów, nie ma toalety dla 

zwiedzających dostępnej od środka. 

Drzwi wejściowe i wewnętrzne do istniejących toalet nie spełniają wymogu 

szerokości 0,9 m i wysokości 2 m w świetle ościeżnicy i posiadają progi. Przed 

wejściem do toalet pozostawiono zbyt małą przestrzeń manewrową, a drzwi 

zlokalizowano w sposób utrudniający ich otwieranie. W żadnej z toalet nie ma 

urządzeń dostosowanych rozmiarami do dzieci. 

 

3. Komunikacja wewnątrz Ogrodu. 

             - ścieżki. 

Na jego terenie zastosowano trzy podstawowe typy nawierzchni: z drobnej 

kostki kamiennej, żwirowe i z kostki betonowej. 

Niemal wszystkie nawierzchnie utrzymane są w dobrym stanie, równe, 

dobrze odwodnione, twarde i antypoślizgowe  

i spełniają warunki stawiane nawierzchniom przeznaczonym dla ruchu osób 

niepełnosprawnych. Pomimo charakteru obiektu, zniszczenie nawierzchni 

spowodowanych korzeniami drzew stwierdzono tylko w jednym miejscu przy 

ogrodzeniu herbarium.  



Świadczyć to może o dużej dbałości zarządcy w tym zakresie. Co nie znaczy 

wcale, że nie ma usterek. Drewniane pomosty i schody do nich prowadzące, 

wykonane są z drewnianych podkładów kolejowych (śliskich kiedy mokrych). 

Niektóre nowo powstałe ścieżki (np. wokół ekspozycji japońskiej) są 

wykonane ze żwiru z luźno ułożonymi płaskimi kamieniami –  

w związku z tym są niedostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.  

Poza nielicznymi wyjątkami nawierzchnie mają normatywny spadek terenu i 

szerokość. 

Tylko niektóre ścieżki są zbyt wąskie (obszar ogrodu skalnego i ekspozycji 

ziół) lub mają szerokość uniemożliwiającą wyminięcie się wózka z osobą lub 

drugim wózkiem (obszar centralny i trzy ścieżki przy wrzosowisku i ekspozycji 

roślin cebulowych). 

Pozostałe ścieżki maja szerokość zwykle między 1,5 i 2 m. Szerokość 

wyznaczonych ścieżek nie jest zawężana żadnymi przeszkodami – co w innych 

obiektach jest nagminne. Wyjątkiem jest ogród skalny (kamienie), lecz ten obszar 

jest niedostępny również ze względu na szerokość ścieżek. Przejścia w 

cieplarniach z wyjątkiem skrajnej kończącej zwiedzanie, mają szerokość 90 cm, 

dodatkowo ograniczone schodami przy wejściu. Układ ścieżek jest czytelny i 

widoczny z dużej odległości, mimo braku elementów podkreślających np. 

skrzyżowania czy zmianę kierunku. Poza cieplarniami nie stwierdzono żadnych 

potencjalnie niebezpiecznych elementów w obrysie ścieżek lub w zasięgu ręki 

zwiedzającego. Zbiornik wodny i ekspozycje roślin są właściwie odgrodzone i 

dobrze widoczne również dla osób niepełnosprawnych. Poza ścieżkami, które ze 

względu na szerokość lub spadek są niedostępne dla osób niepełnosprawnych 

uskoki przekraczające dopuszczalne wielkości stwierdzono jedynie przy zejściu z 

głównej alei w stronę stawu. 

Modernizując infrastrukturę Ogrodu można pomyśleć o umożliwieniu 

bliższego kontaktu z wodą: pomostów dostępnych dla osób niepełnosprawnych. 

Obecnie wszystkie pomosty są niedostępne: zejście schodami i barierki mające 

niewłaściwy przekrój i wysokość. Nieco gorzej jest z detalami związanymi z 

układem komunikacyjnym: poręczami, schodami, furtkami i drzwiami oraz 

elementami służącymi wypoczynkowi.  

- poręcze. 

Przy wymienionych ścieżkach o większych spadkach nie zastosowano 

poręczy. Poręczy nie zastosowano też przy jednym z pomostów, który mógłby 

służyć osobom niepełnosprawnych, a przez to zjazd w pobliże wody jest 

niebezpieczny (również dla osób w pełni sprawnych). Mniejsze stawy (z 

ekspozycją roślin wodnych) nie zostały odgrodzone żadną barierką, a jedynie 

niewielkim uskokiem posadzki, co stanowi potencjalne zagrożenie w sytuacji, gdy 

ścieżka prowadzi bezpośrednio przy brzegu zbiornika. Poręczy nie mają także 

żadne z zastosowanych schodów, zarówno terenowych jak i wewnętrznych. 

 



- drzwi. 

Wejścia główne oraz wejście do nowej kawiarenki i nowych toalet spełniają 

przyjęte standardy: są odpowiednio szerokie, bez progów, z dobrą nawierzchnią. 

Wejścia do pozostałych budynków nie spełniają tychże norm (szerokość drzwi 

wejściowych do pozostałych budynków ok. 85 cm w świetle). Z tego powodu 

utrudniony bądź niemożliwy jest dostęp dla osób niepełnosprawnych do pawilonu 

panoramy natury i akwarium, do cieplarni (zarówno od zewnątrz (kierunek 

zwiedzania i szerokość drzwi) jak od wewnątrz (szerokość drzwi i schody 

wewnętrzne)) i kaktusiarni oraz starych toalet. Zdecydowana większość drzwi 

otwiera się dość ciężko – potrzebna jest duża siła by nacisnąć klamkę i pchnąć 

skrzydło. 

- schody i pochylnie. 

Niektóre ścieżki (zejścia z głównej alei, fragmenty przy południowym brzegu 

stawu, ogrodzie skalnym) mają nachylenie przekraczające dopuszczalne nachylenie 

dla pochylni (10 – 15%). 

Istniejące schody nie spełniają wymagań norm w zakresie wyprofilowania 

stopni przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. 

- miejsca wypoczynku. 

Na terenie ogrodu stwierdzono bardzo równomierne rozłożenie  

i wystarczającą liczbę ławek. Mankamentem jest dostęp dla osób 

niepełnosprawnych siedzisk wykonanych jako kamienne zestawy (istniejące stoły  

z ławami są niedostępne dla osób poruszających się na wózku czy o kulach). 

Lokalizacja większości ławek na ścieżce w przypadku ogrodu nie jest istotnym 

problem, gdyż większość ścieżek jest dość szeroka by pozostał wolny pas ruchu 

szerokości 1,5 m. Brakuje natomiast wydzielonych miejsc na wózki inwalidzkie. 

Zastosowany typ ławek posiada podłokietniki i jest ergonomicznie ukształtowany. 

Materiał, z którego wykonana jest część siedzisk: granit, nadaje się do użytku 

jedynie w bardzo ciepłe dni (jest zimny). 

Zarówno istniejący ogródek baru, jak i planowany, ze względu na czasowy 

charakter, umożliwia swobodne komponowanie miejsca wokół stołów, w tym 

przeznaczenia go dla osób niepełnosprawnych. Do obu usług można podjechać 

wózkiem inwalidzkim. Zbyt wysoko umieszczono jednak blaty podawcze (znów 

często niedostrzegany szczegół) zarówno kiosku, jak kas. 

Aranżacja wielu miejsc odpoczynku jest dogodna, jeżeli chodzi                      

o zapewnienie półprywatnego charakteru (zacisze, możliwość przebywania kliku 

osób), są one jednak przeważnie niedostępne dla osób niepełnosprawnych z dwóch 

powodów: 

- formy kamiennych stałych blatów i siedzisk, uniemożliwiających swobodne 

komponowanie układu, 

- dojścia (zwykle poprzez kilka progów i po nierównej nawierzchni). 

 

 



4. System informacji wizualnej. 

System informacji wizualnej dotyczący lokalizacji w Ogrodzie należy uznać 

za dobry i spójny, choć można się zastanowić czy nie należałoby zastosować 

bardziej kontrastowych i jaśniejszych zestawień barwnych. 

Jednolity system informacji obejmuje informację wizualną w postaci słupów  

z drogowskazami na ważniejszych skrzyżowaniach ścieżek oraz tablice z mapą 

ogrodu i opisem występujących w danej części roślin i ich oznaczeń. 

Nieco gorzej przedstawia się kwestia oznaczenia eksponatów i niebezpieczeństw 

dla osób niepełnosprawnych.  

Tablice informacyjne umieszczane często zbyt daleko, aby osoby 

zwiedzające mogły odczytać napisy (mała czcionka). 

Oznaczono niebezpieczeństwa w postaci roślin trujących, brakuje natomiast 

podobnej informacji dotyczącej stref alergennych, czy też ścieżek i obszarów 

niedostępnych lub trudnodostępnych dla osób niepełnosprawnych. 

Wprowadzono system audio przy zwiedzaniu pawilonu panoramy natury  

i akwariów, jest on niestety ze względu na wewnętrzne schody i szerokość drzwi 

trudno dostępny dla osób niepełnosprawnych a dla osób poruszających się na 

wózku inwalidzkim jest całkowicie niedostępny. 

Pochwalić należy zlokalizowanie szereg ekspozycji dotykowych (w sali 

wykładowej, w ogrodzie skalnym, przy pawilonie panoramy natury, wiele dużych 

drewnianych modeli owoców roślin), choć w niektórych miejscach są one jednak 

trudno dostępne – albo słabo oznaczone, albo utrudnione jest dojście do nich. 

 

Wnioski  

Dla pełnego udostępnienia ogrodu dla osób niepełnosprawnych za niezbędne 

uznano wykonanie następujących prac: 

1. Dostępność komunikacyjna: 

- wyznaczenie 5 – 7 miejsc postojowych dla osób 

niepełnosprawnych, w tym przynajmniej 2 dla busów 

- modernizacja przystanku na pl. Bema 

- zorganizowanie wypożyczalni wózków inwalidzkich lub małych 

pojazdów ułatwiających poruszanie się  

osobom niepełnosprawnym po obiekcie 

2. Potrzeby podstawowe – fizjologia: 

- lokalizację 2 nowych toalet ( po 6 oczek) w tym z urządzeniami 

dla dzieci, oraz modernizację istniejącej toalety z wyznaczeniem 

przestrzeni dla osób niepełnosprawnych; konieczność rozbudowy 

sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

3. Miejsca odpoczynku: 

- udostępnienie istniejących miejsc odpoczynku: modernizacja 

nawierzchni i wykonanie pochylni dla około 10 miejsc 

wydzielonych i 50 ławek. 



4. Bezpieczeństwo: 

- modernizacja ok. 20 mb ścieżek (wymiana nawierzchni) i 100 mb 

pomostów, 

- wprowadzenie ok. 200 mb barierek i oznaczeń miejsc 

niebezpiecznych, 

- modernizacja ok. 500 mb ścieżek całkowicie niedostępnych, 

(poszerzenie do min. 120cm, usunięcie przeszkód i wykonanie 

mijanek 150 x 150 cm) oraz kolejnych 300 mb w formie mijanek 

(10 miejsc) i dodatkowych oznaczeń o utrudnieniach w ruchu, 

- wymiana 7 zestawów drzwi (pawilon panoramy natury i 

przylegające cieplarnie), 

- modernizacja schodów lub wymiana na pochylnie wokół stawu 

(około 60 mb schodów) 

- likwidacja schodów wewnątrz pawilonów lub montaż urządzeń 

dla osób niepełnosprawnych: 5 biegów. 

5. Widoczność, kontakt: 

- wymiana lub zmiana lokalizacji oznakowania eksponatów 

przebudowa cieplarni obejmująca poszerzenie ścieżek pomiędzy 

grządkami (basenami) lub wykonania mijanek ok. 780 m2. 

6. Systemy informacji i orientacji: 

- wykonanie przynajmniej 10 punktów informacji multimedialnej 

7. Funkcje uzupełniające: place zabaw: 

- rozbudowa placu zabaw o urządzenia dla osób 

niepełnosprawnych, wymiana nawierzchni na bezpieczną (140 m2), 

- modernizacja pawilonu panoramy natury (uwzględnione 

wcześniej prace) 

 

Wszelkie elementy dla osób niepełnosprawnych powinny być umieszczony w 

sposób dostępny wszystkim, niesprawiający wrażenia wydzielenia. 

 

Poza powyższymi, w opracowaniu dotyczącym dostępności Ogrodu dla osób 

niepełnosprawnych, przeanalizowano kwestie związane z miejscami odpoczynku i 

funkcjami uzupełniającymi a także z niewidoczną gołym okiem infrastrukturą 

techniczną.  

Ze względu na charakter tekstu nie uwzględniono tutaj wielu bardzo 

szczegółowych spostrzeżeń, ograniczając się do tych , które uznano za podstawowe 

(choć miejscami wskazano na szczegóły – ale właśnie bardziej aby pokazać, że 

bywają one decydujące, niż z chęci ich wypunktowania). 

Proponowane prace modernizacyjne obejmują stosunkowo niewielki, w 

porównaniu z wielkością Ogrodu, zakres. Ich realizacja jest uzależniona od dobrej 

woli zarządzających i dostępności środków finansowych. Z doświadczeń autorów 

wynika, że występuje dobra wola dla stworzenia Ogrodu Botanicznego bez barier. 



Niemniej konieczna jest ścisła współpraca zarządców z osobami, które mogą 

weryfikować podejmowane w dobrej wierze przedsięwzięcia z potrzebami 

wszystkich użytkowników przestrzeni miejskich. Właściwym wydaje się 

stworzenie instytucji ekspertów z zakresu typów niepełnosprawności, tak aby nie 

pomijać elementów które umykają projektantom czy osobom bez ograniczeń, zaś 

mogą w znacznym stopniu poprawić dostępność miejsc publicznych. 
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