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WSTĘP
Problematyka dotycząca mobilności osób z niepełnosprawnościami 

jest dziedziną interdyscyplinarną, ponieważ dostępność transportu 

i obiektów użyteczności publicznej odnosi się do wszystkich osób 

o ograniczonej możliwości poruszania się czy komunikowania. 

Ekspertyzy potwierdzają, iż aktywność społeczna osób 

z niepełnosprawnościami zależy od tego, czy mają one możliwość 

samodzielnego przemieszczania się, a zapewnienie dostępności 

daje im na to szansę. Prognozy wskazują, że do roku 2050 podwoi 

się liczba osób niesamodzielnych. Tendencja ta dotknie szczególnie 

państwa członkowskie Unii Europejskiej z Europy Środkowo-

Wschodniej oraz Niemcy i Włochy gdzie grupa starzejącego się 

społeczeństwa stale się powiększa. 

Projektowanie infrastruktury transportowej i przestrzeni publicznej 

powinno uwzględniać  potrzeby wszystkich użytkowników. 

Uniwersalne projektowanie jest więc jednym ze sposobów 

zapewnienia dostępności transportu dla wszystkich podróżujących.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) jest 

instytucją doradczo-ekspercką, której działalność koncentruje 

się na efektywnym wykorzystaniu środków unijnych na projekty 

transportowe z Programów Operacyjnych Infrastruktura 

i Środowisko oraz Polska Wschodnia, a także Instrumentu 

finansowego Łącząc Europę, tzw. CEF.  
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Kompleksowo wspiera beneficjenta w spełnianiu prawnych 

wymogów unijnych i krajowych, od momentu złożenia deklaracji, 

aż po całkowite rozliczenie projektu. Unia Europejska w myśl 

art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej zwalcza wykluczenie społeczne 

i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę 

socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między 

pokoleniami i ochronę praw dziecka, tym samym każdy projekt, 

bez względu na to, czy wnioskodawca opisze w grupie docelowej 

osoby z niepełnosprawnością, czy nie, powinien spełniać zasadę 

dostępności. 

Od 2016 r. CUPT podejmuje szereg inicjatyw mających na celu 

uświadamianie swoich pracowników, a także beneficjentów 

i potencjalnych wnioskodawców, jak ważne jest projektowanie 

rozwiązań pod kątem potrzeb wszystkich grup społecznych. 

Przeprowadza analizy użyteczności wdrażanych rozwiązań w ramach 

projektów unijnych, organizuje szkolenia i spotkania eksperckie, 

wydaje broszury informacyjne dla wszystkich zainteresowanych 

tematem dostępności w transporcie. 

Niniejsza publikacja jest podsumowaniem i rozszerzeniem 

wątków podjętych podczas dyskusji, która odbyła się w marcu 

2019 r., w gronie eksperckim na spotkaniu powołanego przez 

CUPT Transportowego Obserwatorium Badawczego. Cel spotkania 

i niniejszej publikacji to wskazanie kierunków, o których powinni 
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myśleć planujący interwencję w transport, zarówno w infrastrukturę 

jak i w tabor. 

Przy tej okazji CUPT dziękuje za udział wszystkim ekspertom, którzy 

podzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami.

FUNDUSZE UNIJNE

TRANSPORT –
INFRASTRUKTURA –
TABOR BEZ BARIER
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DOSTĘPNOŚĆ W TRANSPORCIE 
– CO TO TAKIEGO I PO CO?

Paweł Engel

Słowa kluczowe: dostępność, infrastruktura, tabor, efektywność 

ekonomiczna

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie, jak uniwersalny jest problem braku 

dostępności do komunikacji. Jednocześnie autor pokazuje koszty 

i korzyści dostosowania infrastruktury transportowej do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami. Pomimo, iż jest to wymogiem 

niezbędnym przy realizacji inwestycji w infrastrukturę transportu 

z funduszy unijnych, to ciągle istnieje potrzeba uświadamiania 

jak ważne jest zrealizowanie inwestycji dostosowanej do potrzeb 

wszystkich grup społecznych.

The purpose of the article is to indicate how universal the problem of 

lack of access to communication is. The author shows the costs and 

benefits of adapting transport infrastructure to the needs of people 

with disabilities. Despite the fact that this is an essential requirement 

when implementing investments in transport infrastructure from EU 

funds, there is still a need to raise awareness of the importance of 

realizing investments tailored to the needs of all social groups.
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1. Dostępność? Ale po co?

Zakupy – przez Internet. Filmy – można obejrzeć w telefonie 

lub komputerze. Skontaktować się ze znajomymi – liczba możliwości 

jest olbrzymia – głosowo, tekstowo, z wizją... Wydawałoby się zatem, 

że nowoczesne technologie stanowią ogromną pomoc także dla osób 

dotkniętych rozmaitymi ograniczeniami w możliwości poruszania 

się i przynajmniej w części eliminują konieczność poruszania się 

poza miejsce zamieszkania. Po co zatem kłaść tak duży nacisk 

na dostępność infrastruktury i taboru komunikacji publicznej, 

budynków i przestrzeni?

Teza postawiona na początku jest wielkim uproszczeniem 

problemu. Pomijając kwestie możliwych trudności w obsłudze 

urządzeń, dostarczenie nowoczesnych technologii nie zastąpi i nie 

może zastąpić uczestnictwa w życiu społecznym realizowanego 

w najszerszym możliwym zakresie1. I to właśnie powinno być celem 

wszystkich działań związanych z dostępnością.

Projekty infrastrukturalne, nie tylko te, które są współfinansowane 

ze środków polityki spójności Unii Europejskiej, z założenia muszą 

wpisywać się w założenia polityki równych szans i niedyskryminacji. 

1 Por. Boratyńska-Karpiej E., Obarymska-Dzierzgwa J., Wpływ projektów 

transportowych zrealizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2007–2013 na mobilność osób z niepełnosprawnościami oraz osób 

z ograniczoną możliwością poruszania się, Warszawa 2018 r.
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Oznacza to wymóg dostosowania ich do potrzeb jak najszerszego 

grona osób, w tym również tych dotkniętych rozmaitymi 

ograniczeniami i niepełnosprawnościami. Wbrew uproszczonemu 

rozumieniu nie chodzi zatem wyłącznie o osoby niewidome 

i poruszające się na wózkach. Utrudniony dostęp może być 

problemem dla osoby w pełni zdrowej i sprawnej – wystarczy 

odpowiednio ciężka i duża walizka, schody jako jedyna droga dojścia 

do celu i dwójka małych dzieci, z którymi się podróżuje.

2. Dostępność 

Dostępność szeroko pojmowanej infrastruktury nie jest, a przynajmniej 

nie powinna być, jedynie spełnieniem formalnych warunków. 

Coraz rzadziej mamy do czynienia z sytuacją, w której kwestie 

przygotowania i wdrożenia poprawnych rozwiązań projektowych 

są traktowane jako przysłowiowa kula u nogi i w starciu z terminami 

realizacji i rozliczenia środków są sprowadzane jedynie do literalnego 

wypełnienia obowiązujących norm, natomiast ich funkcjonalność 

pozostawia bardzo wiele do życzenia. W tym kontekście dobrze 

jest uświadomić sobie pewien podstawowy element, jaki powinien 

przyświecać każdej inwestycji publicznej, w szczególności związanej 

ze znacznymi nakładami finansowymi, jak to ma miejsce w przypadku 

infrastruktury. Inwestycja taka ma sens tylko wtedy, gdy realizuje 

określony cel i ma charakter służebny. Inwestycje w transport mają 

za zadanie ułatwić przemieszczanie się, umożliwić realizację potrzeb 
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transportowych, zarówno w odniesieniu do przemieszczeń osób, jak 

i towarów. Nowa czy też zmodernizowana infrastruktura, nowy tabor 

nie jest celem samym w sobie i nie ma sensu, o ile nie przyczynia się 

do realizacji potrzeb transportowych.

Czy obwarowywanie projektów transportowych wymogami 

dotyczącymi dostępności ma sens? Czy podróży osób 

z niepełnosprawnościami nie da się zastąpić wirtualną 

rzeczywistością? Odpowiedź na takie pytania może być tylko jedna 

– nie może być mowy o realizacji innych projektów niż takich, które 

będą zapewniać dostępność. I nie jest to jedynie kwestia wymogów 

formalnych, a twardego rachunku ekonomicznego. 

3. Dostępność kosztowna?

Niemal każdy projekt transportowy ubiegający się o dofinansowanie 

ze środków polityki spójności UE wymaga przeprowadzenia 

i przedstawienia analizy kosztów i korzyści. Obejmuje ona zarówno 

aspekt czysto finansowy, jak i szerszy kontekst oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-gospodarcze. 

Stosowane obecnie metodyki analiz nie obejmują wprawdzie 

zagadnień związanych z dostępnością, ale dają pewien punkt 

odniesienia, w szczególności w zakresie metody prowadzenia analizy. 

Przedmiotem badania jest zmiana – porównanie sytuacji, w której 

dany projekt nie będzie realizowany ze scenariuszem ( jednym 
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lub kilkoma), w którym inwestycja jest prowadzona. Jeśli nie ma  

dostępnych danych umożliwiających ujęcie kosztów i korzyści 

w wymiarze ekonomicznym (kosztów i korzyści zewnętrznych, 

niemierzonych przepływami finansowymi w budżecie inwestora), 

można podjąć próbę ujęcia spodziewanego oddziaływania inwestycji 

w sposób opisowy.

Patrząc w ten właśnie sposób na dostępność w projekcie 

transportowym, łatwo można zdefiniować koszty: dodatkowe 

wyposażenie taboru, windy, podjazdy, oznaczenia, pętle indukcyjne 

dla osób z niepełnosprawnością słuchową, dodatkowe rozwiązania 

w toaletach – lista jest długa, ale mimo wszystko policzalna. 

Dodatkowo przynajmniej niektóre z zastosowanych rozwiązań będą 

generować dodatkowe koszty po oddaniu inwestycji do użytkowania 

w postaci wyższych kosztów utrzymania (winda vs. schody).

W przypadku korzyści ich policzalność na poziomie pojedynczego 

zadania inwestycyjnego jest trudniejsza. Ale wystarczy popatrzeć 

w nieco szerszej perspektywie, aby przekonać się, że te korzyści 

istnieją i przynajmniej niektóre wprost oddziałują na sferę 

ekonomiczną. Dostępna infrastruktura to większa mobilność osób 

z niepełnosprawnościami. Większa mobilność to dla wielu szansa 

na podjęcie pracy zawodowej lub też ograniczenia negatywnych 

skutków niepełnosprawności poprzez ułatwiony dostęp do leczenia 

i rehabilitacji. Czynniki te mają niebagatelne i rosnące znaczenie, 

zwłaszcza wobec zmian jakie już dotykają i będą dotykać rynek 
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pracy, choćby w związku ze zmianami demograficznymi. Niezwykle 

istotnym czynnikiem jest również możliwość uczestniczenia 

w życiu społecznym, eliminacja barier, które niejednokrotnie 

skazują osobę z niepełnosprawnościami na zamknięcie 

w przysłowiowych czterech ścianach. A rzeczą oczywistą jest, 

że technologia nie zastąpi kontaktów międzyludzkich, choć może 

ona w znaczący sposób wspierać rozmaite obszary aktywności osób 

z niepełnosprawnościami.

4. Dostępność wymóg czy oczywistość?

Skoro dostępność się opłaca i jest wymogiem niezbędnym przy 

realizacji inwestycji w infrastrukturę transportu, to po co o niej 

tyle mówić? Czy nie szkoda papieru na kolejne publikacje, analizy 

i opracowania? Nie. O dostępności cały czas musimy mówić, nie jest 

ona niestety cały czas rzeczą oczywistą. Jak w każdej dziedzinie, 

tak i w tej, najtrudniejszą zmianą pozostaje zmiana mentalności. 

Tej konkretnej zmiany nie da się akurat zmierzyć analizą kosztów 

i korzyści, ale jej efekty mamy szansę odczuć wszyscy, bez 

dyskryminacji. 

Notka biograficzna  
Paweł Engel – od początku drogi zawodowej związany z projektami 

finansowanymi ze środków europejskich, od 2008 r. w sektorze 

transportu. W latach 2008–2015 jako zastępca dyrektora 



13

departamentu odpowiadał w GDDKiA za pozyskiwanie środków 

europejskich oraz od 2013 r. za przygotowanie studiów 

wykonalności. Autor kilkudziesięciu analiz kosztów i korzyści dla 

projektów drogowych. Od 2015 r. w CUPT jako zastępca, następnie 

dyrektor Departamentu Analiz i Programowania odpowiedzialny 

jest m.in. za ocenę projektów w zakresie ocen oddziaływania 

na środowisko oraz analiz kosztów i korzyści. Od 2017 r. jako 

dyrektor Departamentu Analiz Transportowych odpowiada 

również za proces ewaluacji w sektorze transportu i opracowanie 

Zintegrowanego Modelu Ruchu. Absolwent Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej 

(dyplom MBA).



14

TRANSPORTOWE OBSERWATORIUM 
BADAWCZE NA RZECZ 
DOSTĘPNOŚCI

Edyta Boratyńska-Karpiej 

W ramach prac Transportowego Obserwatorium Badawczego 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zorganizowało 

27 marca 2019 r. spotkanie eksperckie pod tytułem „Nowoczesna 

infrastruktura transportowa w służbie dostępności”. W spotkaniu 

wzięli udział przedstawiciele administracji państwowej (Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, Główny Urząd 

Statystyczny), samorządowej, beneficjenci i środowisko naukowe 

(eksperci ds. dostępności i projektowania uniwersalnego) oraz 

przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także pracownicy 

CUPT. Spotkanie służyło integracji i wymianie doświadczeń, a także 

oswajaniu niepełnosprawności.

Spotkanie otworzyła pani Joanna Lech – p.o. Dyrektora Centrum 

Unijnych Projektów Transportowych, która powitała uczestników. 

Następnie głos zabrał pan Paweł Engel – Dyrektor Departamentu 

Analiz Transportowych w CUPT, który przedstawił ogólne potrzeby 

w zakresie dostępności. Podkreślił, iż temat dostępności transportu 

i obiektów użyteczności publicznej nie odnosi się tylko do osób 

z niepełnosprawnością, ale dotyczy też wszystkich o ograniczonej 
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możliwości poruszania się. Każdy z nas jest trochę niepełnosprawny 

– walizka, wózek z dzieckiem, wysokie obcasy czy małe dziecko 

skutecznie ograniczają możliwości poruszania się.

W pierwszej części spotkania przedstawione zostały dwie 

prezentacje wprowadzające. Pan Przemysław Herman – Zastępca 

Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 

w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w prezentacji pn. „Realizacja 

Programu Dostępność Plus” przedstawił informacje dotyczące 

polityki państwa na rzecz poprawy warunków życia osób 

z niepełnosprawnościami, zwłaszcza w kontekście komponentu 

transportowego. Natomiast pan dr hab. inż. Marcin Ślęzak – prof. ITS, 

Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego opowiedział 

o działaniach Centrum Usług Motoryzacyjnych ITS na rzecz osób 

z niepełnosprawnością. Instytut Transportu Samochodowego 

od wielu lat jest otwarty na środowisko motoryzacyjne osób 

z dysfunkcjami. Działanie to jest zgodne z misją Instytutu – 

prowadzeniem, koordynacją, upowszechnianiem badań naukowych 

oraz prac rozwojowych z zakresu transportu samochodowego 

oraz wypracowywaniem nowych rozwiązań technicznych, 

organizacyjnych i ekonomicznych w różnych dziedzinach, w tym 

przypadku bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia aut z floty ITS 

dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
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Źródło: CUPT

Druga część spotkania rozpoczęła się od „Turnieju dostępności” 

poprowadzonego przez pana Piotra Kowalskiego – Członka 

Zarządu Spółdzielni FADO, dzięki któremu uczestnicy mogli oswoić 

się z niepełnosprawnością, a w ramach zorganizowanego quizu 

sprawdzić swoją wiedzę na temat języka migowego.  

Dla osób głuchych język polski jest językiem obcym. Dlatego 

bardzo ważne jest zapewnianie w instytucjach użytku publicznego 

wideotłumacza, który pozwoli na załatwienie spraw przez osoby 

głuche i niedosłyszące. Warto pamiętać, iż osoby głuche mają swoją 

tożsamość i kulturę.

Następnie odbyła się sesja pn. „Kolej na dostępność kolei”, która 

rozpoczęła się od prezentacji przedstawionej przez pana dr. hab. 

inż. arch. Marka Wysockiego, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej, 
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Dyrektora Centrum Projektowania Uniwersalnego pn. „Dworzec 

Gdynia Główna – prezentacja dobrych praktyk z poprzedniej 

perspektywy finansowej i wnioski na przyszłość”. Prezentacja 

pokazała dobre praktyki stosowane w inwestycji zrealizowanej 

w poprzedniej perspektywie. Ponadto wskazała, że pełnej 

dostępności nie da się osiągnąć. Jest już kilka rozwiązań, które można 

byłoby zrobić inaczej. 

W panelu zorganizowanym w ramach tej sesji, oprócz 

prof. Wysockiego, udział wzięli:

 � pan Karol Kłosowski – Dyrektor Departamentu Przewozów 

Pasażerskich, Urząd Transportu Kolejowego, 

 � pan Marcin Krogulec – Zastępca Dyrektora Biura Eksploatacji 

i Obsługi Pasażerskiej, PKP PLK S.A. 

Źródło: CUPT
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Eksperci w toku prezentacji i dyskusji panelowych zgodzili się, 

iż każdy pasażer powinien mieć te same warunki podróżowania. 

Warto zaznaczyć, iż powinniśmy myśleć o podróży nie tylko jako 

o pobycie w pociągu czy autobusie. Podróż zaczyna się już w domu 

wraz z podjęciem decyzji lub pojawieniem się okoliczności, z których 

wynika konieczność wyjścia z domu.

Odpowiedzią na takie potrzeby jest koncepcja uniwersalnego 

projektowania, tj. strategiczne podejście do planowania 

i projektowania zarówno produktów, jak i odpowiedniego otoczenia, 

mające na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich 

obywateli oraz zapewniającego im pełną równość oraz możliwość 

uczestnictwa. Uniwersalne projektowanie to takie projektowanie 

produktów oraz otoczenia, aby były one dostępne dla wszystkich 

ludzi, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji. 

Niestety zdaniem eksperta ds. dostępności wciąż traktowane jest 

z dystansem i nie jest np. propagowane na uczelniach. W toku 

dyskusji wykazano, iż projektowanie uniwersalne nie jest łatwe 

w kontekście funkcjonujących przepisów architektonicznych, 

ochrony zabytków itp., a także różnych standardów umożliwiających 

różne interpretacje tych przepisów. Brak jest spójnego podejścia 

do projektowania przestrzeni publicznej. Zdaniem uczestników 

powinniśmy w prowadzonych działaniach i realizowanych projektach 

(m.in. transportowych) stawiać również na innowacyjność  
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i tym samym wspomagać osoby z niepełnosprawnościami w ich 

dostosowywaniu się do rzeczywistości.

Czwarta część spotkania dotyczyła miejskiej polityki transportowej 

na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W pierwszej części pani 

Maria Perkuszewska – Naczelnik Wydziału w Departamencie 

Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury przedstawiła 

prezentację pn. „Rola SUMP-ów w planowaniu zrównoważonych 

modeli zaspokajania potrzeb osób z ograniczoną mobilnością”. 

Wskazała, czym są Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

(Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) i że powinny służyć 

również projektowaniu rozwiązań odpowiadających potrzebom 

transportowym osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Następnie pan Bartłomiej Skrzyński – Dyrektor Biura Wrocław 

Bez Barier, Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Osób 

Niepełnosprawnych, przedstawił informacje o działaniach Wrocławia 

w zakresie dostępności. Wrocław wprowadził Wrocławskie 

Standardy Dostępności Przestrzeni Miejskich dopiero w tym roku, 

ale plany działań obejmują kolejne lata. Uczestnicy spotkania mieli 

możliwość obejrzenia filmów na temat działań władz miasta na rzecz 

poprawy komfortu życia osób z niepełnosprawnościami.
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Ostatnim punktem programu był panel dyskusyjny z udziałem 

następujących osób:

 � dr Piotr Łysoń – Dyrektor Departamentu Badań Społecznych, 

Główny Urząd Statystyczny,

 � Karol Kłosowski – Dyrektor Departamentu Przewozów 

Pasażerskich, Urząd Transportu Kolejowego, 

 � dr inż. arch. Joanna Borowczyk – Instytut Architektury 

i Urbanistyki, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii 

Środowiska Politechnika Łódzka, Ekspert LAB 60+ ds. projektów 

międzypokoleniowych,

 � Adam Piotr Zając – Wydział Zrównoważonej Mobilności, Zarząd 

Dróg Miejskich, Warszawa,

 � dr Krzysztof Kurowski – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,

 � dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki – prof. nadzw. Politechniki 

Białostockiej, Wydział Architektury,

 � Piotr Czarnota – ekspert ds. transportu w European Disability 

Forum,

 � Piotr Kowalski – Spółdzielnia Socjalna FADO.

W toku dyskusji eksperci zgodzili się, że tworzenie dostępności 

jest ustawicznym procesem. Nigdy nie można powiedzieć, 

że osiągnięto w tym zakresie pełny sukces. Zawsze można zrobić 

coś inaczej lub lepiej, opierając się na coraz nowszych rozwiązaniach 

technologicznych i organizacyjnych. Z drugiej strony nie można 

opierać się tylko na technologiach, bo – jak wskazywano – rozwój 
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społeczny nie zawsze nadąża za nowoczesnymi technologiami. 

Dochodzenie do możliwie pełnej dostępności wymaga współpracy 

z osobami z niepełnosprawnościami i organizacjami zajmującymi się 

profesjonalnie tym zagadnieniem. 

Źródło: CUPT

Wskazywano również na fakt, iż dostępność jest prawem 

każdego człowieka, a na razie w Polsce mówi się jedynie o prawie 

do dostępności. To powoduje, iż osoby z niepełnosprawnościami nie 

są widoczne w życiu codziennym.  

Instytucje publiczne muszą być konsekwentne w działaniach 

na rzecz dostępności. Powinno się zaprzestać myślenia sektorowego 

i wprowadzić jedno powszechne prawo do mobilności.

Konieczne jest stworzenie uwarunkowań technicznych 

i organizacyjnych, ale również zwiększenie świadomości potrzeb 
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osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza w zakresie ich 

funkcjonowania w mniejszych miejscowościach. Polska jako kraj 

ma wiele do nadrobienia w wielu dziedzinach, również w zakresie 

zapewnienia dostępności transportu (m.in. kolejowego czy 

dalekobieżnego) dla wszystkich i na równych prawach. W European 

Dissability Forum mówi się aktualnie o tzw. asystenturze 

multimodalnej na wszystkich etapach podróży. W Polsce nie jest 

to na razie możliwe. 

Źródło: CUPT

Realizując inwestycje, nie można patrzeć przez pryzmat kosztów. 

Dostępność w dłuższej perspektywie kosztuje mniej niż ciągłe 

adaptacje czy konieczność płacenia zasiłków społecznych. Konieczne 

jest przezwyciężenie stereotypów i przyzwyczajeń dotyczących 

pracy. Osoby z niepełnosprawnościami stanowią dużą siłę roboczą, 

której w Polsce zaczyna coraz bardziej brakować. Tym bardziej 
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podejmowane działania w niwelowaniu barier transportowych 

i architektonicznych są ważne. 

Eksperci zgodzili się, iż prowadzone działania na rzecz dostępności 

znajdują się na dobrej ścieżce.  

Od wszystkich projektujących przestrzeń (a więc również 

od beneficjentów CUPT) zależy, czy ta ścieżka przekształci się 

w drogę dobrej jakości.

Szczegóły dotyczące spotkania i materiały dostępne są wśród 

publikacji na stronie www.cupt.gov.pl

Niniejsza publikacja rozszerza najważniejsze kwestie omawiane 

podczas spotkania TOB związane z dostępnością transportu dla osób 

o ograniczonej możliwości poruszania się.

https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja/transportowe-obserwatorium-badawcze
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PROGRAM DOSTĘPNOŚĆ PLUS  
NA RZECZ POPRAWY 
WARUNKÓW ŻYCIA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
– DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju

Prezentacja Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wygłoszona 27 marca 2019 r. 

w Warszawie.

Realizacja Programu
D O S T Ę P N O Ś Ć  P L U S

Nowoczesna infrastruktura transportowa w służbie dostępności,
Warszawa, 27 marca 2019 r.

NGO

administracja 
publiczna

nauka
biznes

Dostępność Plus

eksperci
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Realizacja Programu
D O S T Ę P N O Ś Ć  P L U S

Nowoczesna infrastruktura transportowa w służbie dostępności,
Warszawa, 27 marca 2019 r.

NGO
KOORDYNACJA
PRAWO I WSPÓŁPRACA

INWESTYCJE
WDRAŻANIE DZIAŁAŃ PROGRAMU

EDUKACJA
KOMPETENCJE I BUDOWANIE 
ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ

FILARY PROGRAMU

Realizacja Programu
D O S T Ę P N O Ś Ć  P L U S

Nowoczesna infrastruktura transportowa w służbie dostępności,
Warszawa, 27 marca 2019 r.

NGO

• niedostosowane stacje 
pasażerskie i tabor

• brak spójnych standardów

• niski priorytet dla 
infrastruktury pieszej

• istotne dysproporcje 
pomiędzy regionami w Polsce

• słabo rozwinięty transport 
indywidualny dla ON

• 2,5 tys. czynnych stacji 
pasażerskich vs. 1,7 tys.
dostępnych stacji pasażerskich

• główni użytkownicy – osoby 
starsze 

• zaledwie 2% (Warszawa) 
wszystkich wydatków na transport 
vs. zalecenia Programu 
Środowiskowego ONZ -> 20%.

• dostosowany transport woj. 
dolnośląskie 24% vs. woj. 
podlaskie 93%

• brak możliwości zamówienia 
transportu w nagłych przypadkach

DIAGNOZA TRANSPORTU
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Realizacja Programu
D O S T Ę P N O Ś Ć  P L U S

Nowoczesna infrastruktura transportowa w służbie dostępności,
Warszawa, 27 marca 2019 r.

KONTROLA DWORCÓW (NIK 2019)

Źródło: dane z kontroli NIK

Stwierdzone bariery:
• 55% dla osób z niepełnosprawnością wzroku
• 39% dla osób z niepełnosprawnością ruchową
• 6% dla osób z niepełnosprawnością słuchu
• 90% operatorów nie prowadzi szkoleń pod tym kątem (NIK 2016)

Realizacja Programu
D O S T Ę P N O Ś Ć  P L U S

Nowoczesna infrastruktura transportowa w służbie dostępności,
Warszawa, 27 marca 2019 r.

dostępna przestrzeń architektoniczna, cyfrowa, komunikacyjna

1. ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU
Dostępne:
• przestrzeń manewrowa
• wejście/wyjście
• usługi gastronomiczne (meble, urządzenia 

wolnostojące)
• toalety
• informacja/oznakowanie

2. REMONT I PRZEBUDOWA 
DWORCÓW 
Dostępne: 
• przestrzeń manewrowa
• perony – odpowiedni poziom
• windy/platformy
• wejście/wyjście
• toalety
• usługi gastronomiczne (meble, urządzenia 

wolnostojące)

• miejsca parkingowe
• dostępne ciągi komunikacyjne, wolne od 

przeszkód
• kasy i automaty biletowe
• punkty usługowe
• informacja (w tym tyflograficzna)
• punkty obsługi klienta

3. SZKOLENIA
• drużyny konduktorskie
• asystenci
• ochrona
• pracownicy kas, punktów informacyjnych

4. INNE
• wspólny formularz do zgłaszania potrzeby 

asysty
• dostępna strona www + rezerwacja/zakup 

biletu

STANDARD TRANSPORTOWY DLA EFSiI
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Realizacja Programu
D O S T Ę P N O Ś Ć  P L U S

Nowoczesna infrastruktura transportowa w służbie dostępności,
Warszawa, 27 marca 2019 r.

Dostępny transport kolejowy
• standard tworzenia map dotykowych stacji 

pasażerskich

• standard znaków i sygnałów dotykowych do 
oznakowania stacji pasażerskich

• system nawigacji w obszarze stacji 
pasażerskich

• program szkolenia kadry odpowiedzialnej za 
wdrożenie standardów (dla zarządców PKP 
oraz dla Biura Inwestycji i Wykonawców)

• zakup lub remont taboru pasażerskiego – ok. 
500 szt. wagonów, w tym kilkadziesiąt EZT 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

Realizacja Programu
D O S T Ę P N O Ś Ć  P L U S

Nowoczesna infrastruktura transportowa w służbie dostępności,
Warszawa, 27 marca 2019 r.

Remont i przebudowa 200 stacji pasażerskich

• Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. – modernizacja obiektów 
infrastruktury transportowej

• Modernizacja dworców kolejowych w ramach Programu Inwestycji 
Dworcowych (PID) – 21 stacji i 45 przystanków już w realizacji (m.in. 
Nidzica, Olsztyn, Zakrzów, Sarnowo, Kozłowo, Dobrzyń, Skarżysko-
Kamienna)

• Przygotowanie i modernizacja obszarów około dworcowych  i 
dworców kolejowych (nie objętych programem PID) w zakresie 
spełnienia wymagań TSI PRM

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA
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Realizacja Programu
D O S T Ę P N O Ś Ć  P L U S

Nowoczesna infrastruktura transportowa w służbie dostępności,
Warszawa, 27 marca 2019 r.

Dostępny transport zbiorowy
• Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym –

możliwość kształtowania komunikacji publicznej przez 
jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem 
potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej

• Zwiększenie liczby przewozów organizowanych przez JST –
uzupełnianie siatki połączeń

• Zakup nowego taboru tramwajowego, autobusowego i 
trolejbusowego (około 1000 nowych pojazdów) 

• Ekspertyza nt. standardów technicznych dla różnych środków 
transportu w celu poprawy stopnia ich dostępności 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

Notka  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie 

Inwestycji i Rozwoju odpowiada za:

1.  koordynację i wsparcie wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego;

2.  realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji 

Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 

oraz Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014–2020;

3.  zarządzanie Europejskim Funduszem Dostosowania 

do Globalizacji.
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POLSKIE DROGI DO DOSTĘPNOŚCI 
Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNIJNYCH
Centrum Unijnych Projektów Transportowych istnieje od 2007 r. 

Od początku kompleksowo wspiera beneficjentów w przygotowaniu 

i realizacji inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich 

(Wieloletnie Ramy Finansowe 2007–2013, 2014–2020) oraz 

instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). 

Celem Centrum jest racjonalne i efektywne wykorzystywanie 

wszystkich środków UE przeznaczonych na dofinansowanie 

projektów transportowych. Jednym z istotnych celów projektów 

finansowanych ze środków UE za pośrednictwem CUPT jest poprawa 

jakości życia osób z niepełnosprawnościami i osób z ograniczonymi 

możliwościami poruszania się. Naszym zadaniem jest prowadzenie 

działań tak, żeby projekty realizowane z funduszy UE były 

w maksymalnym stopniu użyteczne i funkcjonalne dla wszystkich 

grup społecznych, a także zwiększały szanse na samodzielne 

i niezależne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, osób 

starszych i innych osób o szczególnych potrzebach. 

Od 2016 r. CUPT prowadzi działania na rzecz uświadamiania 

zarówno pracowników CUPT, jak i beneficjentów w zakresie tego, 

jak ważne jest planowanie i wdrażanie projektów uwzględniających 

zasady projektowania uniwersalnego. CUPT podejmuje działania 

mające na celu ocenę i poprawę dotychczasowych poczynań w tym 

zakresie, jak i współpracuje z ekspertami zewnętrznymi w dziedzinie 
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dostępności, w celu wypracowania jeszcze lepszych rozwiązań. 

Przeprowadzamy analizy użyteczności wdrażanych rozwiązań 

w ramach projektów unijnych2, organizujemy szkolenia i spotkania 

eksperckie, wydajemy broszury informacyjne dla wszystkich 

zainteresowanych tematem dostępności w transporcie. 

Na następnych stronach przedstawiamy przykłady dobrych praktyk 

w zakresie wdrażania zasady niedyskryminacji w projektach 

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 

poprzedniej i obecnej perspektywy finansowej.

W kwestii dostępności transportu wiele zmienia się na lepsze, 

co pokazują wybrane i przedstawione poniżej projekty. 

Podkreślić należy jednak, że wciąż jest dużo do zrobienia. 

Pełna dostępność systemu transportu publicznego będzie 

możliwa dopiero wówczas, gdy zapewniona zostanie usługa 

transportu „od drzwi do drzwi”, w pełni dostępnego i przyjaznego 

dla każdego użytkownika.

2 Raport Wpływ projektów transportowych zrealizowanych z POIiŚ 2007–2013 

na mobilność osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości 

poruszania się dostępny na www.cupt.gov.pl
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II linia metra w Warszawie – Prace 
przygotowawcze, projekt i budowa 
odcinka centralnego wraz z zakupem 
taboru 

Informacje dotyczące projektu:

Numer projektu: POIS.07.03.00-00-007/10

Wartość całkowita projektu: 5 924 274 198,38 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 2 771 828 620,30 zł

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności

Program operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

Priorytet: VII „Transport przyjazny środowisku”

Działanie: 7.3 „Transport miejski w obszarach metropolitarnych”

Okres realizacji: 2007–2015

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 22 września 2011 r. 

Opis projektu
Projekt znajdował się na liście projektów indywidualnych Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.

Celem budowy II linii metra, w pierwszym etapie odcinka 

centralnego, była rozbudowa alternatywnego środka lokomocji, 

umożliwienie szybszego przemieszczanie się użytkowników miejskiej 

komunikacji publicznej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa 

i podróżowania.
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Metro w fazie eksploatacji jest ekologicznym środkiem transportu, 

nie generuje hałasu ani zanieczyszczeń powietrza, nie przyczynia 

się do podziału czy degradacji krajobrazu i nie wpływa negatywnie 

na obszar Natura 2000. Projekt ma także pozytywny wpływ 

na klimat poprzez znaczne zmniejszenie natężenia ruchu 

samochodowego.

Projekt był realizowany w ramach dwóch podprojektów:

Podprojekt A – II linia metra w Warszawie – prace przygotowawcze 

(dla całej planowanej II linii), projekt i budowa odcinka centralnego 

oraz przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty 

(STP Kabaty) wraz z rozbudową głowicy zachodniej.

Prace przygotowawcze dotyczyły całej II linii metra oraz 

planowanych do realizacji wybranych elementów infrastruktury 

Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty i głowicy zachodniej 

(zespołu torów i rozjazdów). Prace przygotowawcze obejmowały 

przede wszystkim: prace projektowe (w tym również prace 

geologiczne), wykonanie analiz, opracowań, raportów, ekspertyz, 

map i dokumentacji fotograficznej, hydrologicznej i geologiczno-

inżynierskiej, ustalenie stref wpływu budowy metra na pobliskie 

budynki, prognozę oddziaływań dynamicznych na budynki 

i ludzi, ocenę stanu budynków w strefach wpływu budowy 

metra, inwentaryzację m.in. zieleni i budynków, uregulowanie 

stanu prawnego nieruchomości, badania i pomiary gruntu oraz 
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zgromadzenie niezbędnych opinii w procesach uzyskiwania decyzji 

administracyjnych dla odcinka budowanego oraz dla odcinków 

projektowanych. Prace przygotowawcze obejmowały również 

niezbędne aktualizacje wymienionych dokumentów. Podprojekt 

realizowało Miasto Stołeczne Warszawa.

Podprojekt B – II linia metra w Warszawie – zakup fabrycznie 

nowych 35 pociągów sześciowagonowych jednoprzestrzennych 

realizowany na zasadzie partnerstwa przez Metro Warszawskie 

Spółkę z o.o.

Cała II linia metra została podzielona na 4 odcinki:

 � Zachodni – za stacją „Rondo Daszyńskiego” do stacji 

„Połczyńska” wraz ze stacją techniczno-postojową „Mory”,

 � Centralny – od stacji „Rondo Daszyńskiego” do stacji „Dworzec 

Wileński”,

 � Wschodni-Północny – za stacją „Dworzec Wileński” do stacji 

„Bródno”,

 � Wschodni-Południowy – od stacji „Stadion” do stacji „Gocław” 

wraz ze stacją techniczno-postojową „Kozia Górka”.

W ramach przedmiotowego projektu był wykonywany odcinek 

Centralny i została wybudowana linia metra o długości około 7 km 

oraz 7 stacji:

1) Rondo Daszyńskiego, 

2) Rondo ONZ, 
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3) Świętokrzyska, 

4) Nowy Świat, 

5) Powiśle, 

6) Stadion, 

7) Dworzec Wileński. 

Dzięki realizacji projektu miasto zyskało nowoczesną ekologiczną 

infrastrukturę transportową, jednocześnie skrócił się czas przejazdu 

na trasie Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński, co stanowić 

powinno zachętę dla korzystania z transportu publicznego jako 

alternatywa dla transportu indywidualnego.

Realizacja projektu zwiększyła możliwość poruszania się po mieście 

dużej grupie osób, a wszystkie obiekty Centralnego odcinka II 

linii metra dostosowane są w szerokim stopniu do potrzeb osób 

z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami miały możliwość uczestniczenia 

i uczestniczyły w spotkaniach z mieszkańcami, piknikach, 

wydarzeniach i eventach organizowanych przez Spółkę Metro 

Warszawskie Sp. z o.o. w ramach promocji projektu. Przez cały czas 

trwania promocji projektu osoby z niepełnosprawnościami miały 

również nieograniczony dostęp do materiałów informacyjnych, 

takich jak ulotki czy foldery, spotów informacyjnych oraz reklam 

zewnętrznych. 
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Źródło: Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Informacje promocyjne związane z realizacją projektu przekazywane 

były również za pomocą strony internetowej Spółki, która 

jest dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Dostępny był również punkt informacyjny dotyczący budowy 

centralnego odcinka metra, który został dostosowany do osób 

z niepełnosprawnościami.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. na bieżąco konsultuje projektowane 

i wprowadzane rozwiązania ułatwiające poruszanie się i orientację 

w przestrzeni osobom z niepełnosprawnościami oraz współpracuje 

z „Integracją” – tworzoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Integracji i Fundację Integracja. Jest to instytucja o ponad 20-letnim 

doświadczeniu. W przypadku wprowadzania rozwiązań, które 
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nie są jeszcze objęte normami (linie prowadzące i guzki), w celu 

wypracowania optymalnych standardów i stworzenia przepisów 

przeprowadzane są testy na infrastrukturze metra. Proponowane 

rozwiązania są sprawdzane przez szerokie grono osób z różnymi 

niepełnosprawnościami, ale także przez wszystkich pasażerów metra.

Źródło: Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Stacje warszawskiego metra zostały poddane audytowi dostępności. 

W przypadku tworzenia dokumentacji uwzględniane są postulaty 

i zgłoszenia, które mogą zwiększyć dostępność zarówno stacji, 

jak i taboru. W przypadku przetargów taborowych zostały ujęte 

w zapisach wymagania dotyczące ramp niwelujących przestrzeń 

pomiędzy pociągiem a peronem, wydzielone zostały większe 

i kontrastowo oznakowane strefy dla pasażerów poruszających się 

na wózkach, rodziców z małymi dziećmi, rowerów.
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Źródło: Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Dodatkowo rampy były sprawdzane przez osoby poruszające się 

na ciężkim wózku elektrycznym.

Źródło: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
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Odbywają się także wizje lokalne infrastruktury metra oraz 

wydarzenia promujące, z których dokumentację zdjęciową można 

obejrzeć na stronach www.integracja.org

http://www.integracja.org/wydarzenia/integracja-zbadala-nowe-metro/
http://www.integracja.org/wydarzenia/integracja-zbadala-nowe-metro/
http://www.integracja.org/wydarzenia/podziemna-edukacja-czyli-bezpieczne-dziecinstwo/
http://www.integracja.org/wydarzenia/podziemna-edukacja-czyli-bezpieczne-dziecinstwo/
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Port Lotniczy w Gdańsku – budowa 
drugiego terminalu pasażerskiego 
wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury 
lotniskowej i portowej

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 249 535 696,52 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 87 319 999,99 zł

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności

Program operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

Priorytet: VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T (Trans-European 

Network for Transport)

Działanie: 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T

Okres realizacji: 2009–2012

Beneficjent: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29 października 

2010 r.

Opis projektu
Projekt polegał na budowie drugiego terminalu pasażerskiego 

T2 (w tym dróg, sieci i pozostałych instalacji obsługujących T2), 

przebudowie terminalu T1, budowie przedterminalowej płyty 

postojowej oraz zakupie systemu informacji odlotowej FIDS.
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Terminal pasażerski T2 powstał na zachód od istniejącego terminalu, 

równolegle do pasa startowego. Budynek został wykonany jako hala 

mieszcząca dwie strefy funkcjonalne, tzn. związane z płytą lotniska, 

airside – sortownię bagażu i poczekalnie, jak również strefy związane 

ze stroną miejską – landside – hale odpraw biletowo-bagażowych 

(odlotów), biura linii lotniczych, gastronomię oraz usługi. Terminal 

ma trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. Terminale 

są połączone łącznikiem na poziomie I piętra.

Realizacja projektu zwiększyła przepustowość pasażerską 

Portu Lotniczego Gdańsk. Inwestycja przyczyniła się również 

do poprawy bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz lepszej 

obsługi przewoźników. Była prowadzona równolegle do drugiego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego wsparciem ze środków 

UE „Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury 

lotniskowej po stronie airside”. Dzięki ich wspólnej realizacji, 

oprócz wzrostu przepustowości dotyczącego liczby odprawianych 

pasażerów, zwiększyła się również możliwa liczba operacji lotniczych 

(30 na godzinę).
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Źródło: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Dzięki realizacji projektu zlikwidowano szereg barier dla 

osób o ograniczonej możliwości poruszania się. W miejscach 

przybycia znajdują się słupki przywoławcze (na parkingu oraz 

parkingu Kiss&Fly, placu postojowego dla autobusów, peronach 

kolejowych PKM oraz przy wejściach do terminala, łącznie 11 szt.) 

umożliwiające bezpośredni kontakt głosowy z agentem LS AS, 

realizującym kompleksową obsługę w zakresie PRM. Ponadto słupki 

te wyposażone są w pętle indukcyjne wspierające komunikację 

z aparatami słuchowymi.
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Źródło: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Na parkingach oraz w strefie Kiss&Fly zostały wyznaczone miejsca 

parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Obsługa PRM 

wydaje bilety parkingowe umożliwiające bezpłatne parkowanie.
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Źródło: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Agent realizujący obsługę PRM (LS AS) posiada odpowiednio 

przeszkolony personel oraz niezbędny sprzęt transportowy,  

taki jak wózki oraz mobilny pojazd, tzw. ambulift, umożliwiający 

transport osoby poruszającej się na wózku bezpośrednio do samolotu 

bez konieczności pokonywania schodów.
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Źródło: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Zarówno w terminalach, jak i w klatkach gate’owych znajdują się 

windy do transportu PRM. Przed wejściami do terminali wykonano 

obniżenia krawężników i chodników umożliwiające łatwy podjazd 

osobom poruszającym się na wózku, łączniki m. in. z peronami PKM, 

również pozbawione są barier architektonicznych.
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Źródło: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami wyposażone są w system 

wezwania pomocy.

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy w Porcie Lotniczym Gdańsk 

przechodzą szkolenie świadomości niepełnosprawności. 

Na stronie internetowej publikowane są Normy Jakości Obsługi PRM. 

Ponadto jest specjalny formularz zgłoszeniowy dla osób chcących 

skorzystać ze specjalnej asysty na lotnisku. Dodatkowo na stronie 

umieszczony jest plan dojazdu samochodem wraz z możliwością 

rezerwacji miejsca parkingowego online. Strona jest przystosowana 

dla osób niedowidzących.
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Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – 
rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” 
Faza II – realizacja przedsięwzięcia

FAZA I

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 10 799 818,32 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 6 415 283,49 zł

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności

Program operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

Priorytet: VII „Transport przyjazny środowisku”

Działanie: 7.1  „Rozwój transportu kolejowego”

Okres realizacji: 2010–2013

Beneficjent: Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 12 października 

2011 r.

FAZA II (prace inwestycyjne w ramach perspektywy 
2007–2012 FAZA II)

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 947 294 099,51 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 624 030 415,78 zł

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności
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Program operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

Priorytet: VII „Transport przyjazny środowisku”

Działanie: 7.1 „Rozwój transportu kolejowego”

Okres realizacji: 2010–2015

Beneficjent: Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14 maja 2012 r.

Z uwagi na fakt, iż projekt nie mógł zostać realizowany w całości 

w perspektywie 2007–2013 za zgodą KE został fazowany do POIiŚ 

2014–2020.

Opis projektu
Cała inwestycja polegała na budowie nowoczesnej linii 

kolejowej dedykowanej dla ruchu pasażerskiego o charakterze 

aglomeracyjnym i regionalnym o długości 16 km. Linia ta łączy 

dzielnice Gdańska Strzyża, Niedźwiednik, Brętowo, Jasień, 

Kiełpinek, Matarnia z Portem Lotniczym Gdańsk. Linia kolejowa jest 

dwutorowa. 

Na nowej trasie znajduje się 8 przystanków i 1 stacja techniczna, 

a także m.in. obiekty kubaturowe i inżynieryjne oraz urządzenia SRK.

Połączenie ma być konkurencyjne w stosunku do transportu 

drogowego zbiorowego i indywidualnego oraz będzie podstawą 

rozwoju nowych połączeń aglomeracyjnych (w kierunku Gdyni) 

i regionalnych (w kierunku subregionu Kaszub). Dzięki realizacji 

przedsięwzięcia powstanie system transportu publicznego 
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łączącego Gdańsk i Gdynię z Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha 

Wałęsy, co umożliwia dotarcie z obu miast do lotniska w nieco 

ponad 20 minut.
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Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – 
rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” 
Faza II – realizacja przedsięwzięcia – 
FAZA II

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 35 798 888,95 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 20 485 094,95 zł

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności

Program operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 

oś priorytetowa V „Rozwój Transportu Kolejowego w Polsce”

Działanie: 5.2 „Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T”

Okres realizacji: 2016–2018

Beneficjent: Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 2 listopada 2015 r.

Opis projektu
Na odcinku linii kolejowej nr 201 zostały wybudowane przystanki 

Gdynia Karwiny oraz Gdynia Stadion. W wyniku realizowanej 

inwestycji uruchomiono regularną relację kolejową Gdańsk 

Główny – Port Lotniczy Gdańsk – Gdynia Główna. To połączenie 

kolejowe poprowadzone zostało linią E65 (teren Gdańska), 

powstałą infrastrukturą PKM (Gdańsk i Gmina Żukowo) oraz 

linią 201 (Gdańsk i Gdynia). Istniejąca dotychczas infrastruktura 

kolejowa na linii 201 na odcinku od włączenia infrastruktury 

PKM do Gdyni Głównej ze względu na degradację techniczną 
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przystanku Gdańsk Osowa oraz brak na terenie Gdyni przystanków 

zlokalizowanych w miejscach potencjalnych węzłów transportowych 

(istniejące przystanki z uwagi na ich lokalizację nie gwarantowała 

wygenerowania odpowiednich potoków podróżnych), nie była 

dostosowana do potrzeb potencjalnych pasażerów.

Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna

W ramach realizacji obydwu projektów powstała infrastruktura 

przyjazna wszystkim. Zapewniono dostępność do wszystkich 

przystanków i peronów linii PKM pasażerom z niepełnosprawnościami 

oraz o ograniczonej zdolności poruszania się, a także umożliwiono 

swobodne przemieszczanie się pomiędzy peronami i otaczającym 

terenem. Wszystkie obiekty zostały zaprojektowane i wykonane 

zgodnie z wymogami TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności 

dla osób niepełnosprawnych dla całej UE).
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Zainstalowano co najmniej 2 windy na każdym przystanku 

(łącznie 20 wind na 8 przystankach). Ponadto wybudowano 

dodatkowe podjazdy ułatwiające dostęp do peronów na wybranych 

przystankach (Port Lotniczy, Jasień).

Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna

Umieszczono specjalne ścieżki dotykowe i płytki informacyjne 

ułatwiające poruszanie się po peronach osobom niewidomym 

i niedowidzącym, a także symbole graficzne i piktogramy oznaczające 

udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz dogodne 

miejsca oczekiwania na pociąg.
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Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna

Informacje wizualne i dotykowe wskazują kierunek trasy wolnej 

od przeszkód we wszystkich punktach, w których pasażerowie 

z niepełnosprawnościami muszą podjąć decyzję o wyborze trasy. 

Natomiast krawędzie ścieżek, schodów, peronów zostały wykonane 

z płyt o powierzchni guzowej w kolorze kontrastującym.

Schody zostały wyposażone w poręcze po obu stronach. Specjalne 

komunikaty alfabetem Braille’a zostały wytłoczone na poręczach 

oraz w windach. Dotykowe kolumny informacyjne umieszczono przy 

wejściu na każdy peron, z informacjami i rysunkami opracowanymi 

specjalnie dla osób niewidomych (ze ścieżkami naprowadzającymi 

do nich).
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Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna

Biletomaty, infomaty oraz inne urządzenia stojące na peronach 

(np. słupek SOS) są widoczne i dostępne dla osób zarówno 

stojących, jak i poruszających się na wózku. Informacje na temat 

pomocy dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są zarówno 

w gablotach informacyjnych, jak i poprzez interkom w słupkach SOS 

łączących się bezpośrednio z monitoringiem PKM. Zamontowano 

także oświetlenie peronów o odpowiednim natężeniu, zgodnym 

z wymaganiami TSI (m.in. doświetlenie miejsc przy schodach, 

krawędziach, tablicach informacyjnych). 
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Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna

Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna
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System informacji pasażerskiej uwzględnia potrzeby osób 

niewidomych (specjalny sygnał dźwiękowy informujący 

o wjeżdżającym na peron pociągu i kierunku ruchu).

Niezwykle ważna jest identyczna wysokość peronu i podłogi 

w zakupionych do obsługi linii pojazdach (76 cm).  

Natomiast pociągi zostały wyposażone w wysuwaną platformę 

wspomagającą wsiadanie i wysiadanie.

Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna
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Budowa publicznego terminala 
promowego w Porcie Gdynia

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 221 797 436,94 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 116 837 137,67 zł

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności

Program operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego

Działanie: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg 

wodnych i połączeń multimodalnych

Okres realizacji: 2017–2021

Beneficjent: Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 18 czerwca 2018 r.

Opis projektu
Budynek terminalu został tak zaprojektowany, aby w całości 

był dostępny dla osób z niepełnosprawnościami zarówno 

od zewnątrz, jak i wewnątrz. Za pomocą wind i schodów ruchomych 

zaprojektowanych według wytycznych wiodącego dostawcy 

urządzeń zaprojektowano elementy wymagane projektem 

budowlanym, tj. szyby windowe, podparcia schodów itp.  
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Za pomocą ww. urządzeń osoby z niepełnosprawnościami 

są w stanie o własnych siłach dotrzeć do każdego pomieszczenia 

w budynku.

Źródło: Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA

Galeria została zaprojektowana jako obiekt budowlany w pełni 

spełniający wymagania pod względem poruszania się w niej 

osób z niepełnosprawnościami. Zarówno spadki podłużne, jaki 

i połączenie z budynkiem terminalu zapewniają zgodny z przepisami 

szczegółowymi dostęp osobom poruszającym się na wózkach, które 

za pomocą wind są w stanie dostać się na żądany poziom budynku.

W ramach zadania przebudowy układu komunikacyjnego 

do wschodniej części w porcie Gdynia zostaną wykonane 

elementy drogowe ułatwiające czytelność nawierzchni dla osób 
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z niepełnosprawnościami. Zaprojektowano w rejonach przejść 

dla pieszych oraz w rejonie przystanku autobusowego wykonanie 

systemu faktur, które są możliwe do wykrycia przez osoby 

z niepełnosprawnościami, głównie z dysfunkcją wzroku.

Zastosowano system składający się z następujących faktur:

 � typ A – faktura kierunkowa,

 � typ B – faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwa),

 � typ C – faktura uwagi (informacji).

W celu podkreślenia kierunku przekraczania pieszych przez przejścia 

konieczne jest układanie płytek w taki sposób, aby ścięte kopułki 

ułożone były w kierunku przekraczania przejścia.

Źródło: Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA
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W rejonie zjazdu na parking „0” wykonany będzie chodnik 

przejezdny o nawierzchni zbliżonej kolorystycznie do nawierzchni 

chodnika, oddzielony od pozostałej nawierzchni separatorem ruchu 

zbudowanym z kostki kamiennej.

Na miejscach wyznaczonych do odpoczynku zastosowane będą 

ławki, typu „podsiadaki”, które spełniają wymogi standardów 

dostępności.
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PRAWO DO DOSTĘPNOŚCI 
NA KOLEI A REALIZACJA 
PROJEKTÓW UNIJNYCH 

Piotr Czarnota 

Słowa kluczowe: kolej, dostępność, TSI PRM, infrastruktura, tabor

Abstrakt

Artykuł wskazuje najważniejsze kwestie i unormowania związane 

z projektowaniem taboru kolejowego. Przedstawia rozwiązania 

funkcjonujące, a także wskazuje problemy nieuregulowane.

The article shows the most important issues and regulations related 

to the design of rolling stock. It presents functional solutions and also 

indicates unregulated issues.

1. Wstęp

Definicja osoby niepełnosprawnej i osoby o ograniczonej możliwości 

poruszania się według Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1300/2014 

z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczącego technicznych specyfikacji 

interoperacyjności, odnoszących się do dostępności infrastruktury 

kolejowej Unii Europejskiej dla osób niepełnosprawnych i osób 

z ograniczoną możliwością poruszania się (TSI PRM), oznacza każdą 
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osobę dotkniętą trwałym lub czasowym upośledzeniem fizycznym, 

umysłowym, intelektualnym lub sensorycznym, które to upośledzenie 

może utrudniać takiej osobie – w konfrontacji z różnymi barierami 

– pełne i skuteczne korzystanie ze środków transportu na równi 

z innymi pasażerami lub której możliwość poruszania się przy 

korzystaniu z transportu jest ograniczona z powodu wieku. Definicja 

TSI PRM w polskim tłumaczeniu wnosi mocno stygmatyzujące 

i obecnie nieużywane określenia takie jak „upośledzenie”3.

W Polsce jest ponad 4,7 mln osób z różnego typu dysfunkcjami, 

co stanowi ponad 12% ogółu społeczeństwa. Wśród nich jest prawie 

3 mln osób poruszających się na wózkach, niemal 1,5 mln osób 

niewidomych i słabowidzących oraz 0,5 mln głuchych. Do grupy 

osób o ograniczonej możliwości poruszania się, według powyższej 

definicji, należą również osoby w podeszłym wieku, które ze względu 

na swoje niedomagania, pogarszający się wzrok, trudności 

z poruszaniem się stanowią również grupę społeczną, dla której 

zostały opracowane przepisy ułatwiające korzystanie z infrastruktury 

publicznej. Warto w tym miejscu nadmienić, iż ze względu 

na niekorzystną strukturę wieku społeczeństwa w Polsce i całej Unii 

Europejskiej (starzejące się społeczeństwa) procentowy udział ludzi 

o ograniczonej możliwości poruszania się będzie stale się zwiększał.  

3 Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych 

z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania, UTK, 

Warszawa 2016.
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W związku z tym, szeroko rozumiana dostępność jest dla tych osób 

podstawowym warunkiem uczestniczenia w życiu społecznym 

i gospodarczym oraz stanowi istotne wyzwanie dla osób 

uczestniczących w procesach modernizacji i budowy infrastruktury 

publicznej4. Dlatego konieczne jest zapewnienie bezpiecznego 

i ułatwionego dostępu, zarówno pieszego, jak i również pojazdem 

do stacji kolejowych, a następnie hal, kas z biletami oraz peronów, 

a także taboru kolejowego. Na poniższym rysunku przedstawiono 

zależność elementów wpływających na dostępność do infrastruktury 

pasażerskiej.

4 Biała Księga. Niepełnosprawni a transport kolejowy – aktualny stan 

dostępności kolei dla osób o ograniczonej możliwości poruszanie się. Publikacja 

powstała z inicjatywy FORUM KOLEJOWEGO – RAILWAY BUSINESS FORUM 

przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Biura Pełnomocnika Rządu 

ds. Osób Niepełnosprawnych i Instytutu Kolejnictwa, Warszawa, kwiecień 2015.
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Wzajemna zależność elementów wpływających na dostępność

Informacja

przybycie
do celu

dotarcie
na przystanek

wysiadanie oczekiwanie

podroż wsiadanie

dostępność

Źródło: http://www.moimioczami.pl/2012/10/wszystko-o-

dostepnosci-transportu-publicznego-material-z-konferencji-catalist/  

(Graham Lightfoot)
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2.  Infrastruktura kolejowa przeznaczona dla 
podróżnych

Zasadnicze wymagania dotyczące podsystemu „Infrastruktura” 

specyfikacji interoperacyjności TSI PRM to:

 � parkingi dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, 

 � trasy wolne od przeszkód, 

 � drzwi i wejścia, 

 � posadzki, 

 � przeszkody przezroczyste, 

 � toalety i stanowiska przewijania dzieci, 

 � meble i urządzenia wolnostojące, 

 � kasy biletowe, punkty informacyjne i punkty obsługi klienta,

 � oświetlenie, 

 � drogowskazy, piktogramy, informacja dynamiczna,

 � informacje mówione, 

 � wyjścia ewakuacyjne, alarmy,

 � geometria kładek dla pieszych i przejść podziemnych, 

 � schody i poręcze, 

 � podjazdy, schody ruchome, windy, chodniki ruchome,

 � wysokość peronu i odległość peron – oś toru, 

 � szerokość peronu i krawędź peronu,

 � koniec peronu,

 � urządzenia wspomagające wsiadanie osób poruszających się 

na wózkach,

 � przejścia przez tory na stacjach.
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Parkingi dla osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się
Na stacjach wyposażonych w osobne parkingi, w miejscu 

położonym w miarę możliwości jak najbliżej wejścia dostępnego 

dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, muszą zostać 

zarezerwowane wystarczające i dostosowane miejsca parkingowe 

dla osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej możliwości 

poruszania się uprawnionych do korzystania z miejsc parkingowych 

dla osób z niepełnosprawnościami. Liczbę i sposób urządzenia 

miejsc postojowych lokalizowanych w obrębie danej inwestycji, 

należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej 

liczby miejsc, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością. 

W zakresie liczby miejsc parkingowych wypowiada się Ustawa z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, która to w art. 12a pkt 2 

wskazuje, co następuje: 

Stanowiska postojowe, o których mowa w ust. 1, w miejscu 

przeznaczonym na postój pojazdów wyznacza się w liczbie nie 

mniejszej niż: 

1) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15; 

2) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40; 

3) 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100; 

4) 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk 

wynosi więcej niż 100.
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Trasy wolne od przeszkód
Na obszarze dworca kolejowego należy zapewnić przynajmniej jedną 

trasę wolną od przeszkód, która będzie łączyła różne punkty i usługi, 

o ile występują, tj.: 

 � punkty zatrzymania innych środków transportu w bliskim 

sąsiedztwie dworca kolejowego (autobus, trolejbus, tramwaj, 

taksówka, metro, prom itp.),

 � parkingi, 

 � wejścia i wyjścia dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz 

osób o ograniczonych możliwościach poruszania się,

 � punkty informacyjne,

 � systemy informacji wizualnej i dźwiękowej,

 � kasy i automaty biletowe, 

 � obsługa klienta, 

 � poczekalnie, 

 � przechowalnie bagażu, 

 � toalety, 

 � perony. 

Wszystkie trasy wolne od przeszkód mogą zawierać podjazdy, 

pochylnie lub dźwigi osobowe, o ile są one przystosowane do obsługi 

osób z niepełnosprawnościami.

Przykładowe rozwiązania tras wolnych od przeszkód pokazano 

na zamieszczonych niżej zdjęciach.
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Winda na dworcu w Gliwicach

Źródło: Piotr Czarnota

Platforma przyschodowa dostępna na dworcu Warszawa Zachodnia

Źródło: Piotr Czarnota
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Linia prowadząca dla osób niewidomych  

na dworcu Warszawa Centralna

Źródło: Piotr Czarnota

Toalety i stanowiska przewijania dzieci na dworcu
Jeśli na terenie stacji znajdują się toalety, przynajmniej jedna 

kabina dostępna dla obu płci musi być przystosowana do wózka 

inwalidzkiego. Natomiast jeśli na stacji znajdują się toalety, należy 

zapewnić stanowiska przewijania dzieci dostępne dla mężczyzn oraz 

kobiet.
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Przykłady zastosowań – toalety

Źródło: Piotr Czarnota

Kasy biletowe, punkty informacyjne i punkty obsługi 
klienta
Przepisy zwracają uwagę na konieczność zapewnienia przynajmniej 

jednego okienka dostępnego dla osoby poruszającej się na wózku 

oraz dla osób o niskim wzroście, oprócz tego przynajmniej 

jedno okienko musi być wyposażone w system pętli indukcyjnej 

na potrzeby osoby używającej aparatu słuchowego.
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Kasa biletowa na dworcu Centralnym w Warszawie z widoczną 

ścieżką prowadzącą dla osób niewidomych, kasa ma obniżone 

okienko

Źródło: Piotr Czarnota

Ważnym aspektem jest zapewnienie dostępności automatów 

biletowych. Biletomaty muszą być umieszczone w trasie wolnej 

od przeszkód. Dodatkowo taki automat musi być wyposażony 

w interfejs, do którego może dosięgnąć użytkownik wózka lub osoba 

niskiego wzrostu.
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Biletomat z widocznie obniżonym interfejsem dedykowanym dla 

osób poruszających się na wózkach. Automat znajduje się na stacji 

Wien Hauptbahnhof

Źródło: Piotr Czarnota

We wspomnianej TSI nie określono przepisów ruchowych dla 

przypadków ewakuacji w sytuacjach zagrożenia, a jedynie 

odpowiednie wymagania techniczne. Celem wymagań technicznych 

dotyczących infrastruktury i taboru jest umożliwienie ewakuacji 

wszystkim.
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Schody i poręcze
Bardzo ważnym aspektem, na który zwraca uwagę TSI PRM, jest 

konieczność zapewnienia poręczy po dwóch stronach schodów 

na dwóch poziomach.

Schody prowadzące na peron na dworcu Wrocław Główny 

z widocznymi po lewej stronie poręczami na dwóch poziomach

Źródło: Piotr Czarnota
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Urządzenia wspomagające wsiadanie osobom 
poruszającym się na wózkach 
TSI PRM nakłada obowiązek na zarządcę infrastruktury zapewnienia 

alternatywnych urządzeń do wsiadania/wysiadania osób na wózkach 

z taboru. Urządzenia takie powinny być dostępne na peronach. 

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę w swoim raporcie 

„Bezpieczeństwo przewozów kolejowych” wydanym w lutym 

2018 r. na fakt, iż „na stacjach pasażerskich zarządzanych przez 

PKP PLK S.A. nie było urządzeń wspomagających wsiadanie 

i wysiadanie z pociągu osób o ograniczonej zdolności poruszania 

się, tj. urządzeń, o których mowa w pkt. 5.3.1.2 oraz 5.3.1.3 

załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/20144, pomimo 

niedostosowania wysokości i odległości krawędzi peronów od osi 

toru do potrzeb podróżnych5”. Brak takich urządzeń na polskich 

dworcach na pewno jest bardzo dużym utrudnieniem – nie 

zapewniania bezpiecznego wejścia/wyjścia osobie na wózku 

z pociągu.

5 Bezpieczeństwo przewozów kolejowych, Najwyższa Izba Kontroli, marzec 

2018 r.
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Rampy dostępne na dworcu Victoria Station w Londynie

Źródło: Piotr Czarnota

Urządzenie wspomagające wsiadanie do pociągu PKP Intercity 

w Wiedniu

Źródło: Piotr Czarnota
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3. Tabor przeznaczony dla podróżnych

Zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi podsystemu „Tabor” 

specyfikacji interoperacyjności TSI PRM objęte są:

 � siedzenia, 

 � miejsca dla osób poruszających się na wózkach, 

 � drzwi, 

 � oświetlenie, 

 � toalety, 

 � przejścia, 

 � informacje dla pasażerów, 

 � poręcze,

 � przedziały do spania dostępne dla osób poruszających się 

na wózkach,

 � położenie stopnia przy wsiadaniu do pociągu i wysiadania 

z niego, 

 � urządzenia wspomagające wsiadanie.

Siedzenia
Zgodnie ze specyfikacją interoperacyjności TSI PRM liczba miejsc 

w pociągu dla osób poruszających się na wózkach jest uzależniona 

od długości pociągu i powinna wynosić:

 � jedno miejsce dla pociągów o długości mniejszej niż 30 m,

 � dwa miejsca w pociągach o długości od 30 do 205 m, 

 � trzy miejsca w pociągach o długości od 205 do 300 m,
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 � cztery miejsca w pociągach o długości większej niż 300 m.6

Miejsce dedykowane w wagonie, który nie ma siedzeń w przestrzeni 

dedykowanej dla osób poruszających się na wózkach

Źródło: Piotr Czarnota

Niestety TSI PRM nie wskazuje wprost, czy miejsca takie muszą 

być wyposażone w miejsca siedzące, tak aby osoba poruszająca 

się na wózku mogła przenieść się z wózka na fotel. Z tego tytułu 

6 Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 

2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących 

się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób 

o ograniczonej możliwości poruszania się, s.130.
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wielu przewoźników w tych miejscach nie montuje foteli, co wpływa 

na obniżenie komfortu podróży znaczącej liczby osób poruszających 

się na wózkach, których sprawność pozwala na przeniesienie się 

z wózka na fotel. Ważne jest, że obok miejsca dla osoby poruszającej 

się na wózku lub naprzeciwko niego musi znajdować się przynajmniej 

jedno siedzenie dla osoby towarzyszącej osobie korzystającej z wózka.

Miejsca dedykowane dla osób na wózkach z miejscami uchylnymi

Źródło: Piotr Czarnota

Ważne jest to, że miejsca dedykowane nie muszą mieć pasów 

bezpieczeństwa, niemniej w wielu krajach jest przyjęte, iż miejsca te 

są wyposażane w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.
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Dodatkowo co najmniej 10% miejsc siedzących w każdym 

zespole trakcyjnym lub pojedynczym pojeździe oraz w każdej 

klasie musi być oznaczone jako miejsca uprzywilejowane. Miejsca 

takie muszą być opatrzone specjalnym piktogramem zgodnym 

ze standardem zawartym w dodatku N do TSI PRM. Ważne jest, 

aby siedzenia uprzywilejowane były zlokalizowane w części 

dla pasażerów, w bezpośredniej bliskości drzwi zewnętrznych. 

W pojazdach dwupokładowych lub zespołach trakcyjnych siedzenia 

uprzywilejowane mogą się znajdować na obu pokładach. Miejsca te 

zasadniczo nie różnią się niczym od miejsc ogólnodostępnych.

Miejsce dedykowane dla osób na wózkach z miejscami uchylnymi 

wyposażone w pasy bezpieczeństwa, jak również w schemat obsługi 

pasów

Źródło: Piotr Czarnota
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Toalety
Wagon dedykowany do przewozu osób poruszających się 

na wózkach musi mieć na swoim wyposażeniu w przestrzeni wolnej 

od przeszkód toaletę uniwersalną, tj. przystosowaną również 

do potrzeb osób poruszających się na wózkach. 

Przykładowa toaleta dostosowana dla osób na wózkach

Źródło Piotr Czarnota

Toaleta zgodna ze standardami TSI PRM jest oznaczona specjalnym 

piktogramem. Drzwi toalety muszą spełniać wymagania 

umożliwiające wjazd do wnętrza toalety takim wózkiem. Natomiast 

wewnątrz kabiny toalety musi być wystarczająco dużo miejsca, 

aby umożliwić manewrowanie osobie poruszającej się na wózku 

– co określono w dodatku M do TSI PRM – aby mogła osiągnąć 

pozycję umożliwiającą zarówno boczne, jak i ukośne przesiadanie się 
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z wózka na deskę sedesową. Natomiast poręcz, po stronie dostępnej 

dla osoby poruszającej się na wózku, musi być zamocowana 

na zawiasach tak, by osoba poruszająca się na wózku mogła bez 

przeszkód przemieścić się do deski sedesowej i z powrotem. Kabina 

toalety musi być wyposażona w przynajmniej dwa urządzenia 

do wzywania pomocy. Po ich uruchomieniu wysyłany jest sygnał 

do osoby, która może podjąć odpowiednie działania. Nie muszą 

one inicjować komunikacji. Jedno jest zlokalizowane na wysokości 

wzroku, natomiast drugie na wysokości minimalnej do podłogi 

z uwagi na fakt, aby osoba mogła skorzystać na przykład 

w przypadku upadku z wózka.

Informacje dla pasażerów
Opisane powyżej zasady dostosowywania taboru pasażerskiego 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dotyczą wciąż jednak 

niewielkiego odsetka taboru kolejowego. Przeglądając rozkład jazdy, 

można stwierdzić, że wciąż tylko nieliczne pociągi mają wagony 

do przewozu podróżnych poruszających się na wózkach. Należy 

również zwrócić szczególną uwagę na kwestię dostosowania taboru 

dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, tj. narządu słuchu 

oraz wzroku. 

Kwestie te mają szczególne znaczenie przy projektowaniu 

dynamicznej informacji wizualnej oraz dynamicznej informacji 

dźwiękowej. 
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I tak w przypadku projektowania informacji wizualnej należy 

pamiętać, że informacje o stacji docelowej lub trasie muszą 

być podawane na zewnątrz pociągu, po stronie peronu, obok 

przynajmniej jednych drzwi dla pasażerów i przynajmniej 

na co drugim pojeździe pociągu. Podawanie informacji 

na burtach pociągu nie jest wymagane w przypadku, gdy pociągi 

funkcjonują w systemie, w którym na peronie stacji w odstępach 

nieprzekraczających 50 metrów podawane są dynamiczne informacje 

wizualne, a informacje o stacji docelowej lub trasie podawane 

są także na czole pociągu. Dodatkowo wewnątrz każdego pojazdu 

muszą być podawane informacje o stacji końcowej lub trasie 

pociągu. Informacja o następnym przystanku pociągu musi być 

podawana w taki sposób, by była widoczna z przynajmniej 51% 

miejsc siedzących dla pasażerów w każdym pojeździe, w tym z 51% 

miejsc uprzywilejowanych, i ze wszystkich miejsc przeznaczonych 

dla osób poruszających się na wózkach. Informacja taka musi być 

podawana przynajmniej dwie minuty przed przyjazdem na daną 

stację. Jeśli przejazd na następną stację trwa krócej niż dwie minuty 

planowej jazdy, to informacja o niej musi być podawana natychmiast 

po odjeździe pociągu ze stacji poprzedniej. 

Natomiast w przypadku dynamicznej informacji dźwiękowej 

należy zwrócić szczególną uwagę na etapie projektowania, aby 

pociąg został wyposażony w system rozgłoszeniowy, służący 

do przekazywania komunikatów rutynowych lub specjalnych 
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przez maszynistę lub innego członka drużyny pociągowej 

odpowiedzialnego za pasażerów. System rozgłoszeniowy musi 

służyć do przekazywania na każdym przystanku informacji o stacji 

docelowej i następnym przystanku pociągu lub do przekazywania 

informacji o odjeździe z każdego przystanku.

Wnętrze taboru Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, w którego wnętrzu 

zamontowano pętlę indukcyjną dedykowaną dla osób noszących 

aparat słuchowy

Źródło: Piotr Czarnota



83

Przedziały do spania dostępne dla osób poruszających się 
na wózkach
W Europie coraz mniej przewoźników kolejowych posiada usługę 

pociągów nocnych z miejscami do spania dla osób poruszających się 

na wózkach. Składy Euronight uruchamiane przez koleje austriackie, 

które mają największą sieć połączeń nocnych, mają dosłownie 

kilka tras na których oferują dostęp do takiej usługi dla osób 

poruszających się na wózkach. W Polsce przewoźnik PKP Intercity 

oferuje wagony sypialne i z miejscami do spania przystosowane 

dla osób poruszających się na wózkach na trasie Przemyśl-Szczecin. 

Wagon sypialny kolei RZD 

Źródło: https://www.russiantrains.com/en/train/moscow-berlin-train)

https://www.russiantrains.com/en/train/moscow-berlin-train
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Jako ciekawostkę wspomnieć należy, iż przez Polskę przejeżdża 

pociąg kolei rosyjskich kursujący na trasie Moskwa-Berlin-

Moskwa, który ma na bardzo wysokim poziomie dostosowany 

tabor z miejscami do spania jest też dostęp do odpowiednio 

przystosowanego prysznica.

Urządzenia wspomagające wsiadanie/wysiadanie
TSI PRM w tym przypadku dają przewoźnikowi kolejowemu dwa 

rozwiązania. Pierwszym jest możliwość zamontowania rampy 

wjazdowej, natomiast drugim jest podnośnik pokładowy. 

Rampa do wsiadania powinna spełniać następujące wymagania:

1. Rampy muszą być zaprojektowane i oceniane pod kątem obszaru 

stosowania, określonego maksymalnym pionowym uskokiem 

jaki mogą pokonać w ramach maksymalnego nachylenia 

wynoszącego 18%.

2. Rampy muszą wytrzymać obciążenie wynoszące przynajmniej 

300 kg umieszczone pośrodku rampy i rozłożone 

na powierzchnię o wymiarach 660 na 660 mm.

3. Powierzchnia rampy musi być przeciwpoślizgowa i mieć 

dostępną efektywną szerokość przynajmniej 760 mm.

4. Rampa do wsiadania musi być ustawiana ręcznie przez personel 

lub musi być rozstawiana mechanicznie (półautomatycznie) 

przez personel lub pasażera.

5. Rampy o dostępnej szerokości mniejszej niż 1 000 mm muszą 

mieć krawędzie po obu stronach uniesione ku górze, by zapobiec 
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ześlizgnięciu się kół urządzenia ułatwiającego przemieszczanie 

się, czyli wózka.

6. Podczas korzystania z rampy – w trakcie wsiadania 

lub wysiadania – musi być ona zabezpieczona w sposób 

zapobiegający jej przesunięciu podczas wjazdu lub zjazdu.

7. Rampa musi być wyposażona w kontrastujące oznakowanie.

Przykładowa rampa, za pomocą której umożliwia się wjazd osobie 

poruszającej się na wózku

Źródło: Piotr Czarnota
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Aby zapewnić maksymalne nachylenie wynoszące 18%, rampa 

najazdowa, w przypadku wysokości peronów spełniających standard 

TSI PRM, powinna mieć:

 � długość wjazdu 3000 mm do pokonania 510 mm różnicy 

poziomów,

 � długość wjazdu 2600 mm do pokonania 440 mm różnicy 

poziomów,

 � długość wjazdu 2100 mm do pokonania 350 mm różnicy 

poziomów.

Biorąc pod uwagę kolejny wskaźnik, czyli liczbę wysokości peronów 

w Polsce (tabela poniżej), oraz inny wskaźnik, który nie jest w żaden 

sposób uregulowany przez TSI PRM, tj. szerokość peronów, można 

w łatwy sposób dojść do wniosku, że przy obecnej infrastrukturze 

peronowej to rozwiązanie w postaci rampy nie jest rozwiązaniem 

optymalnym. 

Podnośnik pokładowy jest to podnośnik zamontowany 

w taborze. Musi spełniać wszystkie wymogi wymienione powyżej 

dot. ramp, jak również dodatkowe wynikające np. z kwestii 

technicznych. Podnośniki doskonale spełniają swoją rolę przy 

obecnej infrastrukturze peronowej, z uwagi na fakt, iż są w stanie 

opuścić/podebrać pasażera z najniższych peronów, jakie są obecne 

w Polsce.
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Podział eksploatowanych w Polsce peronów pod względem 

wysokości

Zagregowane wysokości peronów 
h [mm]

Liczba peronów 
[szt.]

h < 280 605

280 ≤ h ≤ 320 (nominał 300 +/– 20) 1948

320 < h < 360 278

360 ≤ h ≤ 400 (nominał 380 +/– 20) 370

400 < h < 515 80

515 ≤ h ≤ 550 (nominał 500 – 35) 770

550 < h < 725 41

725 ≤ h ≤ 760 (nominał 760 – 35) 509

760 < h < 960 112

h ≥ 960 35

Brak danych 1

Łącznie 4749

Źródło: Krajowy Plan Wdrażania Technicznych Specyfikacji 

Interoperacyjności, odnoszących się do dostępności systemu kolei 

Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości 

poruszania się (TSI PRM), Instytut Kolejnictwa, Warszawa 2017 r.
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Podnośnik pokładowy na wyposażeniu taboru Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej. Zdjęcie wykonane podczas szkolenia dla 

pracowników

Źródło: Piotr Czarnota

Na końcu należy wskazać, iż niezwykle ważne jest również 

uregulowanie na etapie planowania inwestycji, jak i również 

podniesienie świadomości osób z niepełnosprawnościami o sprzęcie 

jaki jest możliwy do przewożenia koleją. Regulacja ta została 

wymieniona w dodatku M do TSI PRM. Na gruncie polskim spółka 

Intercity w informacji kierowanej dla osób z niepełnosprawnością 

informuje, iż wózek musi spełnić poniższe wymagania.
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Źródło: www.intercity.pl

Notka biograficzna  
Piotr Czarnota – społecznik, podróżnik, sportowiec amator, 

szkoleniowiec, politolog. Jedyny w Polsce ekspert Europejskiego 

Forum Osób Niepełnosprawnych ds. Transportu. Zawodowo 

związany z PKP Intercity, gdzie nadzoruje proces organizacji 

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/informacje-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-i-osob-o-ograniczonej-sprawnosci-ruchowej/zakres-pomocy-asysta.html
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przejazdów osób z niepełnosprawnościami oraz podejmuje 

działania mające na celu poprawę jego jakości. Przez 5 lat 

pracował w katowickim Centrum Integracji (Stowarzyszenia 

Przyjaciół Integracji), przez dwa lata był jego dyrektorem. 

Współtworzył i koordynował projekty aktywizacyjne dla osób 

z niepełnosprawnością.

Z miłości do podróży założył profil na Facebooku „Życie kołem się 

toczy by Piotr Czarnota”, by zarażać i motywować do aktywności. 

Lubi podróżować bez biura podróży; odwiedził, m.in.: Izrael, 

Rosję, USA. Ważne dla niego jest, by pokazywać swoim życiem, 

że niepełnosprawność nie zabiera niezależności i samodzielności, 

a trudności nie są przeszkodą w osiąganiu celów.
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PLANOWANIE ZRÓWNOWAŻONYCH 
MODELI ZASPOKAJANIA 
POTRZEB OSÓB Z OGRANICZONĄ 
MOBILNOŚCIĄ – ROLA SUMP’ÓW

Maria Perkuszewska 

Słowa kluczowe: mobilność miejska, SUMP, planowanie 

mobilności miejskiej, planowanie transportu, Europejski Tydzień 

Zrównoważonego Transportu, mobility week

Abstrakt

Wyzwania, przed którymi stoją dzisiejsze metropolie, wpływają 

na działania prowadzone w zakresie mobilności miejską. W artykule 

omówiono założenia zrównoważonego planowania mobilności 

miejskiej, opierając się na metodologii Sustainable Urban Mobility 

Plan (SUMP), które mogą przyczynić się do zwiększenia dostępności 

infrastruktury transportowej dla osób z niepełnosprawnościami. Tak 

jak planowanie, tak równie ważne jest promowanie zrównoważonych 

wyborów transportowych w czasie kampanii społecznych, 

na przykład podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu (ETZT).

The challenges faced by today’s metropolitan areas affect urban 

mobility. The article discusses the assumptions of sustainable urban 
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mobility planning, based on the SUMP methodology, which may 

contribute to increasing the accessibility of transport infrastructure 

for people with disabilities. Like planning, it is equally important 

to promote sustainable transport choices during social campaigns 

such as the European Mobility Week.

1. Wstęp

XXI wiek to wiek urbanizacji. Według danych ONZ po raz pierwszy 

w historii w roku 2008 liczba mieszkańców miast przekroczyła 

liczbę mieszkańców obszarów wiejskich. Prognozy dotyczące 

przyrostu ludności świata na obszarach zurbanizowanych zakładają, 

że w 2050 roku ponad 2/3 ludności świata zamieszkiwać będzie 

na obszarach aglomeracji miejskich. Z procesami urbanizacji 

wiąże się szereg negatywnych zjawisk, m.in. pogorszenie stanu 

technicznego i spadek wydajności infrastruktury miejskiej, która 

nie nadąża za zwiększającymi się potrzebami oraz zmieniającą się 

strukturą demograficzną mieszkańców. Z drugiej strony wzrastające 

oczekiwania pasażerów związane z komfortem przemieszczania się 

wymagają ciągłych działań na rzecz poprawy jakości i zwiększania 

efektywności systemów transportowych. W tej sytuacji zapewnienie 

zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich stanowi jedno 

z największych wyzwań stojących przed decydentami na szczeblu 

krajowym i lokalnym. 
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2. Planowanie zrównoważonego rozwoju miast

Celem strategicznym w zakresie rozwoju miast jest dążenie 

do zrównoważonych modeli mobilności oraz kształtowanie miast 

przyjaznych mieszkańcom. Miasta przyjazne powinny zapewniać 

takie warunki środowiskowe oraz taką infrastrukturę społeczno-

gospodarczą, w tym transportową, które umożliwiają mieszkańcom 

bezpieczne funkcjonowanie oraz swobodę w zaspokajaniu 

różnorodnych potrzeb, adekwatnie do możliwości. 

W kontekście transportowym istotne jest zapewnienie wszystkim 

obywatelom komfortowych opcji przemieszczania się oraz dostępu 

do kluczowych celów podróży i usług, z uwzględnieniem potrzeb 

osób o ograniczonej mobilności. 

Obecnie programy rankingowe stosowane do oceny jakości życia 

w mieście w różnym stopniu i zakresie uwzględniają aspekt 

zaspokajania potrzeb transportowych mieszkańców. Ze względu 

na zmiany w strukturze demograficznej ludności istotnym kryterium 

oceny jakości życia w obszarze mobilności powinna być dostępność 
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do środków transportu publicznego osób starszych i z ograniczoną 

sprawnością ruchową, z uwzględnieniem takich elementów jak 

na przykład odległość do przystanku czy bariery architektoniczne.

mobilność
mieszkańców

wzrost atrakcyjności
i jakości środowiska

miejskiego z korzyścią
dla mieszkańców,
gospodarki oraz

społeczności jako całości

Miasto przyjazne 
mieszkańcom

Zrównoważona
mobilność

otwartość/dostępność
zarówno miejsc,

jak i ludzi

funkcjonalność
m.in. tworzącej

go infrastruktury

bezpieczeństwo

zapewnienie wszystkim 
obywatelom opcji

przemieszczania się,
w szczególności osobom
o ograniczonej mobilności

redukcja zanieczyszczenia
powietrza, hałasu,
konsumpcji energii

i emisji gazów 
cieplarnianych

poprawa stanu
bezpieczeństwa
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Zrównoważona mobilność ma wiele aspektów. Wiąże się z poprawą 

wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów, 

redukcją zanieczyszczenia powietrza i hałasu, konsumpcji energii 

i emisji gazów cieplarnianych, poprawą stanu bezpieczeństwa 

oraz wzrostem atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego. 

Zrównoważony rozwój miast wymaga zatem ścisłego powiązania 

planowania przestrzennego z planowaniem transportowym oraz 

stworzenia takich rozwiązań systemowych, które zmniejszać będą 

szkodliwe oddziaływanie transportu na środowisko naturalne, przy 

optymalizacji wykorzystania miejskiej infrastruktury transportowej. 

Planowanie 
rozwoju miast 
przyjaznych 

mieszkańcom 

• zasady zrównoważonego rozwoju 
łączące planowanie przestrzenne 
z transportem,

Stworzenie 
rozwiązań 

systemowych

• zapewnienie komfortu mieszkańców 
związanego z podróżowaniem,

• zmniejszanie szkodliwego 
oddziaływania transportu na środowisko 
naturalne,

• poprawianie warunków mobilności,

„Planowanie dla 
ludzi i miejsc”

• zamiast tradycyjnego „planowania dla 
samochodów”,

• zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów.
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Nowoczesne koncepcje planowania mobilności odchodzą 

od tradycyjnego wzorca –  jakim przez lata było „planowanie dla 

samochodów” – na rzecz „planowania dla ludzi i miejsc”7. Działaniom 

planistycznym powinna przyświecać główna idea zrównoważonej 

mobilności, tj. dążenie do zmian zachowań komunikacyjnych 

mieszkańców miast w celu zmniejszenia udziału prywatnego 

samochodu w codziennych podróżach. Zmiany nawyków 

transportowych będą miały wpływ na dalszy rozwój całego 

transportu publicznego, m.in. poprzez rozbudowę sieci połączeń 

tramwajowych i autobusowych (w szczególności z wykorzystaniem 

niskoemisyjnych pojazdów), rozbudowę sieci dróg rowerowych, 

a także wzrost znaczenia ruchu pieszego.

3. SUMP jako nowoczesne narzędzie planistyczne 

Odpowiedzią na wyzwania i problemy związane z transportem 

w obszarach miejskich jest szeroko promowana przez Komisję 

Europejską holistyczna koncepcja planistyczna, polegająca 

na przygotowaniu i wdrażaniu Planów Zrównoważonej Mobilności 

Miejskiej (SUMP). Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest 

planem strategicznym, zaprojektowanym tak, aby w bardziej 

zrównoważony i zintegrowany sposób spełniać potrzeby osób 

7 Cervaro R., 1996, Paradigm shift: From automobility to accessibility planning 

(Working Paper No. 677). Berkeley CA.
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w zakresie mobilności oraz gospodarki w mieście i jego otoczeniu, 

przy zapewnieniu lepszej jakości życia. 

SUMP opiera się na dotychczasowych praktykach planistycznych, 

lecz kładzie nacisk na kwestie partycypacji społecznej 

i zaangażowania obywateli, współpracę instytucjonalną pomiędzy 

podmiotami odpowiedzialnymi za różne aspekty życia w mieście, 

dobór działań odpowiadających dokonanym analizom i prognozom 

oraz stałe monitorowanie procesu realizacji. SUMP określa program 

wraz z celami i priorytetami dla długoterminowego rozwoju systemu 

transportowego miasta/regionu/aglomeracji. Przygotowanie takiego 

planu wymaga posiadania długofalowej i zrównoważonej wizji dla 

całego obszaru objętego planem.

Opracowanie, a następnie wdrażanie SUMP-ów, przyczyniać 

się ma do osiągnięcia europejskich założeń w obszarze 

zrównoważonego rozwoju systemu transportu, który ma być 

efektywny, zasobooszczędny, ekologiczny i niskoemisyjny.

Jednym ze strategicznych celów SUMP jest zapewnienie dostępnej, 

bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni miejskiej poprzez poprawę 

warunków dla ruchu pieszego oraz poprawę dostępności dla 

szczególnych kategorii użytkowników (dzieci, osoby starsze, osoby 

o ograniczonej mobilności). 

Metodologia przygotowania SUMP pozwala na analizę 

i uwzględnienie na etapie planowania oczekiwań i potrzeb 
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wszystkich mieszkańców, m.in. poprzez umożliwienie udziału 

w procesie konsultacji, a jego konsekwentne wdrożenie zapewnia 

stopniową i efektywną realizację niezbędnych inwestycji 

z uwzględnieniem zasad planowania uniwersalnego. 

Realizacja tych zamierzeń przyczyni się do poprawy jakości życia 

w mieście.

Wśród głównych korzyści SUMP wymienić można:

 � osiągnięcie lepszej dostępności dla wszystkich, w tym osób 

z ograniczoną mobilnością,

 � poprawę warunków środowiskowych i zdrowia mieszkańców,

 � większe poparcie dla podejmowanych decyzji wśród 

interesariuszy i mieszkańców zaangażowanych w konsultacje,

 � zapewnienie wyższego poziomu jakości życia,

 � większą konkurencyjność miast i lepszy dostęp do finansowania.

W ocenie jakości posiadanych planów transportowych lub innych 

dokumentów planistycznych w obszarze transportu pomóc może 

określenie mocnych i słabych stron procesu planowania, przy 

uwzględnieniu zgodności z wymogami koncepcji SUMP8:

8 CIVITAS PROSPERITY – PORADNIK – opracowanie Planu Zrównoważonej 

Mobilności Miejskiej, SUMP, 2019 r.
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OBECNY PROCES PLANOWANIA TRANSPORTU
MOCNE STRONY SŁABE STRONY

Dostępność danych, szeroka 
i szczegółowa prezentacja 
danych jakościowych 
i ilościowych.

Tradycyjna koncentracja 
na warunkach ruchu, a nie 
jakości życia ludzi.

Dobre powiązania polityki 
transportowej z planowaniem 
przestrzennym.

Dominujące kwestie warunków 
(płynność, prędkość) ruchu nad 
sprawami dostępności systemów 
transportowych.

Dobre powiązania z kwestiami 
gospodarczymi i ekonomicznymi.

Niewystarczające powiązania 
z innymi politykami sektorowymi 
(zdrowie, potrzeby socjalne, 
jakość środowiska).

Długoterminowa wizja rozwoju, 
obejmująca wyraźną wizję 
i definicję celów.

Niewystarczające angażowanie 
interesariuszy i społeczeństwa 
(dominujące kwestie informacji 
ew. konsultacji nad aktywnym 
udziałem społecznym).

Planowanie w kontekście 
regionalnym i funkcjonalnym 
(np. dojazdy do pracy).

Domena inżynierów ruchu, 
zbyt słabe powiązania 
interdyscyplinarne.

Dogłębne analizy stanu 
istniejącego, podejmowanie 
analiz typu SWOT.

Koncentracja na rozwoju 
infrastruktury (dominująca 
nad rozwiązaniami „miękkimi”, 
informacyjnymi, usługowymi 
etc.).

Projektowanie wieloletnich 
nakładów finansowych.

Ograniczona ocena wpływu 
podejmowanych działań.
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4. Rozwój i promocja SUMP w Polsce 

Większość samorządów miejskich opracowało i przyjęło swoje 

polityki czy też strategie transportowe. Sukcesywnie są opracowane, 

przyjmowane i aktualizowane plany transportowe, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w ustawie o publicznym transporcie 

zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016, 2435).

Opracowanie SUMP w polskich miastach jest fakultatywne, niemniej 

jednak niektóre miasta opracowały i przyjęły dokumenty spełniające 

w większym lub mniejszym zakresie kryteria SUMP. 

Realizując zadania wynikające ze Strategii Odpowiedzialnego 

Rozwoju i aktualizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Transportu, Ministerstwo Infrastruktury (MI) podejmuje starania 

na rzecz promowania koncepcji SUMP, prowadząc szereg działań 

w celu zachęcenia miast do opracowywania i wdrażania SUMP-ów. 

Od 2017 r. MI bierze udział w unijnym projekcie pt. PROSPERITY 

(Prosperity through innovation and promotion of Sustainable Urban 

Mobility Plan), finansowanym ze środków programu Horyzont 2020, 

którego celem jest promocja i rozwój SUMP. W ramach projektu 

przygotowany został „Poradnik – opracowanie Planu Zrównoważonej 

Mobilności Miejskiej”, dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie 

ministerstwa. 



101

Poradnik ma na celu przybliżenie idei planowania zrównoważonej 

mobilności oraz pokazanie, na czym polega SUMP, jakie jego 

kluczowe cechy należy mieć na uwadze, podejmując wyzwanie 

przygotowania takiego dokumentu oraz wdrażania jego założeń.

Duża waga przywiązywana jest do kwestii związanych ze zmianą 

modelu mobilności transportowej społeczeństwa oraz promowania 

zrównoważonych wyborów transportowych, w szczególności 

wśród mieszkańców miast. Wybór właściwych form mobilności 

oraz związanych z nimi systemów przemieszczania się na obszarze 

miasta jest jednym z większych wyzwań jakie stawiane są przed 

mieszkańcami oraz zarządzającymi miastami. Do wzrostu 

świadomości odnośnie zalet i zagrożeń różnych form mobilności 

oraz ich wpływu na tworzenie miasta przyjaznego mieszkańcom 

przyczyniają się różnego rodzaju kampanie społeczne.

Jedną z nich jest Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. 

Kampania zainicjowana została przez Komisję Europejską w 2002 r. 

i odbywa się każdego roku od 16 do 22 września. Jej głównym 

elementem jest Dzień bez Samochodu, organizowany 22 września, 

jednakże wydarzenia promujące zrównoważone środki transportu 

organizowane są podczas całego tygodnia.

Ministerstwo Infrastruktury koordynuje na poziomie krajowym 

przygotowania do polskiej edycji ETZT. Od kilku lat odnotowuje 

się znaczny wzrost zainteresowania udziałem w kampanii. 



102

Rok 2018 r. był rekordowy – w wydarzeniu wzięło udział aż 160 

polskich miast i gmin, a Polska zajęła czwarte miejsce w klasyfikacji 

światowej, wyprzedzając m.in. takie państwa jak Francja, Niemcy 

czy Rosja. 

Aktywny udział w ETZT świadczy o znaczeniu jakie władze 

samorządowe przywiązują do kwestii zrównoważonego 

funkcjonowania transportu w miastach i gminach.

Nota biograficzna  
Maria Perkuszewska – naczelnik Wydziału Innowacyjnej 

i Zrównoważonej Mobilności w Ministerstwie Infrastruktury. Jest 

odpowiedzialna za koordynację wdrażania polityk europejskich 

z dziedzin inteligentnych systemów transportowych, mobilności 

miejskiej, bezpieczeństwa i efektywności energetycznej 

w transporcie, redukcji negatywnego wpływu transportu 

na środowisko czy harmonizacji technicznej. Od 2017 r. Krajowy 

Koordynator Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 

w Polsce. 
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DOSTĘPNY TRANSPORT 
NA DRODZE DO DOSTĘPNEGO 
MIASTA – PRZYKŁAD WARSZAWY

Adam Piotr Zając 

Słowa kluczowe: transport publiczny, dostępność architektoniczna, 

planowanie dostępności, bariery architektoniczne, Warszawa

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie aktualnych 

uwarunkowań dotyczących dostępności transportu publicznego 

w Warszawie oraz wskazanie występujących obszarów 

problemowych. W początkowej części artykułu omówiono przepisy 

prawne oraz początki działań na rzecz poprawy dostępności 

w Warszawie. Następnie przeanalizowano dostępność głównych 

środków transportu publicznego oraz ich bezpośredniego otoczenia 

w stolicy. Na końcu tekstu znajduje się podsumowanie omawianych 

kwestii.

The purpose of this article is to present current conditions regarding 

the accessibility of public transport in Warsaw and to identify the 

problem areas. In the first part of the article, legal regulations and 

the beginnings of activities aimed at improving accessibility in 

Warsaw will be discussed. Next, the availability of the main public 
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transport means and their immediate surroundings in the capital will 

be analyzed. At the end of the text there is a summary of the issues 

discussed.

1. Wstęp 

Poprawa dostępności architektonicznej miasta jest w dzisiejszych 

czasach jednym z ważnych działań podejmowanych przez instytucje 

publiczne na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Podobnie, 

jak inne istotne wyzwania stojące przed współczesnymi miastami 

(np. ochrona klimatu), politykę poprawy dostępności można określić 

jako horyzontalną, a zatem angażującą wiele działań podejmowanych 

przez różne podmioty dla osiągnięcia wspólnego celu. Poszczególne 

projekty angażują różne instytucje, dlatego istotne jest odpowiednie 

przypisanie i koordynowanie działań oraz wspólna wizja, jaką 

powinny wyznaczać dokumenty strategiczne. 

W ostatnim okresie temat dostępności i likwidacji barier znalazł się 

w centrum zainteresowań wielu osób w związku z uchwaleniem 

programu rządowego Dostępność Plus (2018: 9), gdzie zdefiniowano 

dostępność jako właściwość środowiska umożliwiającą korzystanie 

z produktów, usług itp. jak najszerszemu gronu odbiorców, w tym 

osobom z trudnościami funkcjonalnymi. W dokumencie zdefiniowano 

8 obszarów objętych programem, w tym m.in. architekturę 

i transport, bezpośrednio związane z tematyką niniejszego tekstu. 
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Nie oznacza to jednak, że dostępność jest to temat nowy, gdyż 

wiele mniejszych inicjatyw zwłaszcza na poziomie samorządów 

było podejmowanych już od lat 90. XX wieku. Warto jednak 

docenić nowe, zintegrowane podejście do problemu i powstałą 

szansę na przezwyciężenie dotychczasowych trudności. Istotne jest 

zwłaszcza wprowadzenie pojęcia uniwersalnego projektowania 

i rozszerzenie grupy odbiorców m.in. o osoby w podeszłym wieku 

oraz rodziców poruszających się z dziećmi, którzy do tej pory nie 

byli wystarczająco obecni w dyskusji o barierach architektonicznych 

i komunikacyjnych. Cieszą także zapowiedzi zmian w przepisach 

dotyczących warunków technicznych i ich planowane ujednolicenie.

2.  Początki myślenia o dostępności w Warszawie 
i podstawy prawne

Ze względu na dużą liczbę podejmowanych działań przez 

rozmaite instytucje, trudno jednoznacznie zdefiniować moment, 

w którym rozpoczął się proces udostępniania transportu 

publicznego w Warszawie. Z reguły przyjmuje się moment 

wprowadzenia do ruchu pierwszych pojazdów niskowejściowych 

lub niskopodłogowych. W przypadku autobusów był to rok 1994, 

kiedy Miejskie Zakłady Autobusowe rozpoczęły eksploatację 

pierwszych autobusów marki Ikarus i Neoplan z przynajmniej 

częściowo obniżoną podłogą. Pierwszy tramwaj z niską podłogą 

(wagon 112N produkcji Konstalu) pojawił się na stołecznych torach 



106

już rok później. Dla linii metra, której działanie zainaugurowano 

w 1995 r., za moment przełomowy należy uznać wprowadzenie 

do ruchu elektrycznych zespołów trakcyjnych Alstom Metropolis 98B 

w 2000 r. W przewozach kolejowych na terenie Warszawy ważnym 

momentem był zaś rok 2005, kiedy zainaugurowano działalność 

Szybkiej Kolei Miejskiej i rozpoczęło się kursowanie elektrycznych 

zespołów trakcyjnych Newag 14 WE9. Pierwsze pojazdy bardzo 

różniły się w szczegółowych rozwiązaniach od dzisiejszego taboru, 

miały jednak umożliwiać podróżowanie osobom poruszającym się 

na wózkach, dzięki obniżeniu poziomu podłogi oraz wydzielenie 

przeznaczonej przestrzeni. Na tym etapie raczej nie dostrzegano 

potrzeby uwzględniania osób z niepełnosprawnością sensoryczną 

lub nawet rodziców z wózkami dziecięcymi. Warto podkreślić, 

że początkowe rozwiązania nie były w pełni spójne z dzisiejszymi 

wymaganiami oraz były intensywnie rozwijane w kolejnych modelach 

i generacjach zamawianych pojazdów, wraz ze zmieniającymi się 

systematycznie przepisami oraz możliwościami technicznymi. 

Do tej pory nie istnieje jednak wymóg zapewnienia miejsc dla osób 

z niepełnosprawnościami w autobusach poza obszarem miejskim 

czy tramwajach na poziomie przepisów krajowych, na co dowodem 

są pojazdy wysokopodłogowe zamawiane przez niektórych polskich 

przewoźników, także należących do podmiotów publicznych.

9 Powyższe dane taborowe przytoczono na podstawie strony omni-bus.eu
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Duże nadzieje na zmianę i stopniową poprawę sytuacji w zakresie 

taboru oraz infrastruktury transportowej rodzą stopniowo 

wprowadzane w Polsce przepisy międzynarodowe, w tym regulacje 

unijne. Do najważniejszych aktów, z punktu widzenia niniejszego 

artykułu, można zaliczyć:

 � Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/85/WE 

dotyczącą klasyfikacji i wymagań technicznych dla autobusów 

i autokarów (Dyrektywa została uchylona Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 661/2009, jednak 

określała m.in. wysokość wejścia drzwi dla obsługi osób 

niepełnosprawnych),

 � Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 181/2011 dotyczące praw pasażerów w transporcie 

autobusowym i autokarowym,

 � Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 dotyczące 

dostępności systemu kolei (tzw. TSI PRM). 

Powyższe przepisy zawierają liczne ustalenia określające nie tylko 

niezbędne wyposażenie i warunki techniczne, ale także prawa 

przysługujące pasażerom z niepełnosprawnością i o ograniczonej 

sprawności ruchowej. Niemniej istotne w tym kontekście 

są opublikowane w 2015 r. Wytyczne w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020, które 
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mają gwarantować pełną dostępność projektów realizowanych 

przy wsparciu funduszy unijnych. Do pełni sukcesu niezbędne 

jest jednak uzupełnienie tych zapisów przez zapewnienie ich 

spójności z przepisami krajowymi warunkującymi szczegółowe 

rozwiązania techniczne, które wyznaczają dzisiejsze ramy myślenia 

zamawiających i projektantów o dostępności transportu.

W dziedzinie rozwiązań przestrzennych za rozpoczęcie działań 

związanych z planowaniem dostępności można uznać uchwalenie 

wytycznych w rozporządzeniach dotyczących warunków 

technicznych. Trudno dzisiaj ocenić, gdzie pojawiły się pierwsze 

budynki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy 

też pochylnie umożliwiające poruszanie się osobom korzystającym 

z wózków, chociaż jeszcze pod koniec lat 90. XX w. miała miejsce 

w stolicy pierwsza akcja masowego obniżania krawężników przy 

przejściach dla pieszych. Jednak już w 1994 r. wymóg zapewnienia 

dostępu osobom z niepełnosprawnością (w szczególności osobom 

poruszającym się na wózkach) do obiektów budowlanych pojawił 

się w art. 5 ust. 1 pkt 4 w ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 

nr 89 poz. 414). Następnie bardziej szczegółowe wytyczne znalazły 

się w przepisach w randze rozporządzeń o warunkach technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki (Dz.U. 1995 nr 10 poz. 4 z późn. 

zm.), budowle kolejowe (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 z późn. zm.) 

drogi publiczne (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.), drogowe 

obiekty inżynierskie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z późn. zm.) czy też 
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obiekty budowlane metra (Dz.U. 2011 nr 144 poz. 859). Powyższe 

regulacje określają podstawowe wymogi dotyczące dostępności dla 

poszczególnych obiektów. Większość rozporządzeń doczekała się 

kilku nowelizacji, prezentują także różne wymagania w dziedzinie 

infrastruktury przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością, a także 

w części są ze sobą niespójne, na przykład w zakresie wymagań dla 

pochylni czy schodów (Kowalski 2013 r.).

Obecny stan prawny rodzi dwie niekorzystne konsekwencje dla osób 

o ograniczonej mobilności korzystających z obiektów budowlanych 

i przestrzeni ich otaczającej. Po pierwsze, obiekty modernizowane 

w okresie ostatnich 25 lat posiadają różne rozwiązania dedykowane 

do obsługi tych samych użytkowników i użytkowniczek, np. osób 

poruszających się na wózkach (windy, pochylnie) lub osób 

niewidomych (oznaczenia schodów, oznakowanie dotykowe). Różnice 

w poszczególnych realizacjach spowodowane są zarówno klasyfikacją 

obiektów zgodnie z przepisami budowlanymi, jak i momentem 

ich ostatniej przebudowy czy też dostosowania do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością, kiedy to obowiązywały konkretne przepisy, 

często dzisiaj już nieaktualne. Po drugie, w dalszym ciągu istnieje 

wiele budowli i przestrzeni niespełniających tych zapisów, gdyż ich 

zarządcy nie przeprowadzali większych modernizacji, a przepisy 

prawne nie określały horyzontu czasowego dla likwidacji nawet 

podstawowych utrudnień, jak likwidacja progów i stopni w lokalach 

użytkowych czy obniżenia krawężników na przejściach dla pieszych.
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Przy powyższych uwarunkowaniach dotyczących przepisów szereg 

instytucji podejmuje kolejne inicjatywy na rzecz uszczegółowienia 

wytycznych określających tego typu wymagania, do których można 

zaliczyć np. lokalne standardy dostępności (np. Gdynia, Warszawa10, 

Łódź, Poznań), a także liczne opracowania i poradniki jak Standardy 

projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami 

(2018 r.), wydane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

(2017 r.) i zaktualizowane już rok później. Na podstawie 

powyższych informacji można zrozumieć jedną z podstawowych 

prawidłowości dotyczących pojęcia dostępności. W zmieniającym 

się świecie dostępność (nie tylko architektoniczną), a właściwie 

planowanie dostępności, należy traktować jako proces, często 

składający się z małych usprawnień, które składają się na ogólną 

jakość rozwiązań mających umożliwiać poruszanie się osobom 

z niepełnosprawnościami zarówno osobom o ograniczonej percepcji, 

jak i ograniczonej sprawności ruchowej. Zmiany wytycznych 

utrudniają także udzielenie odpowiedzi na pytanie, co i w jakim 

stopniu jest „dostępne”.

Mnogość przepisów dotyczących dostępności transportu 

i infrastruktury transportowej, które funkcjonują na różnym poziomie 

prawnym (unijny, krajowy, lokalny), skłania do skonfrontowania 

porządku instytucjonalnego z codziennym doświadczeniem 

10 Stołeczne Standardy Dostępności, Zarządzenie nr 1682/2017 z 23-10-2017 

opublikowane w BIP m.st. Warszawy.

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/674BC49F-57EA-4320-8642-E44AB610EBAF,frameless.htm
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/674BC49F-57EA-4320-8642-E44AB610EBAF,frameless.htm
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użytkowników i użytkowniczek. Warto pamiętać, że ogólnodostępna 

infrastruktura i transport nie jest celem, a jedynie jednym ze środków 

niezbędnych do osiągnięcia większej inkluzywności w zakresie 

współużytkowania przestrzeni publicznych (Zając 2017: 274). 

W związku z tym warto się zastanowić, jak wygląda dostępność 

poszczególnych środków transportu oraz infrastruktury przyległej.

3.  Analiza dostępności wybranych środków 
transportu

Warszawa to właściwie jedyne miasto w Polsce, gdzie dzięki 

istnieniu systemu metra można wyróżnić 4 główne środki 

transportu publicznego. Na co dzień mieszkańcy stolicy mogą 

korzystać z linii autobusowych, tramwajowych, metra oraz kolei 

miejskiej, których organizatorem jest Zarząd Transportu Miejskiego. 

Pominięto w tym zestawieniu żeglugę śródlądową (promy i statki) 

ze względu na niewielkie znaczenie transportowe. Przyjmuje 

się, że transportem zbiorowym realizowane jest 46,8% zadań 

przewozowych, uwzględniając podróże piesze (BDiK 2015: 18). 

Jest to prawdopodobnie najwyższy odsetek wśród polskich miast 

i jeden z wyższych w Europie, co podkreśla znaczenie transportu 

publicznego dla codziennego funkcjonowania miasta. W poniższej 

części zostanie pokrótce opisany stan dostępności poszczególnych 

środków transportu oraz zidentyfikowane główne wyzwania dla 

poprawy stanu istniejącego. 
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3.1. Komunikacja autobusowa 
Komunikacja autobusowa to najbardziej popularny środek transportu 

w stolicy, na który przypada zgodnie z szacunkami ZTM (2019 r.) 

51,4% podróży realizowanych transportem zbiorowym. Łącznie 

funkcjonuje 181 linii miejskich dziennych, 41 linii nocnych, 37 linii 

podmiejskich oraz 48 lokalnych (ZTM 2018 r.). Od 2013 roku wszystkie 

autobusy jeżdżące w ramach linii miejskich i podmiejskich, dziennych 

oraz nocnych, to pojazdy niskopodłogowe lub niskowejściowe. 

Jednocześnie należy podkreślić, że ze względu na rozbudowaną 

siatkę połączeń połączenia autobusowe cechują się wysoką 

dostępnością transportową, a zatem pozwalają na dotarcie nie tylko 

w praktycznie każdy zakątek miasta, ale także do wielu miejscowości 

podwarszawskich (II strefa). W opisie pominięto linie lokalne, tzw. „elki”.

Pojazdy niskopodłogowe i niskowejściowe umożliwiają obsługę 

osób poruszających się na wózkach oraz innych pasażerów 

o ograniczonej mobilności drugimi drzwiami, gdzie instalowana 

jest także rozkładana rampa. W sąsiedztwie II drzwi znajduje się 

miejsce dla osoby poruszającej się na wózku, a także najczęściej 

największa liczba miejsc siedzących dostępnych z poziomu podłogi. 

Tutaj także znajduje się automat biletowy ( jeśli został zainstalowany 

w pojeździe), wszystkie pojazdy posiadają funkcję przyklęku, 

a zdecydowana większość również (zróżnicowane) elektroniczne 

systemy informacji pasażerskiej oraz kontrastowe oznaczenia 

krawędzi wewnętrznych i poręcze w kolorze żółtym. Widoczne jest, 
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że kolejne zamawiane lub kontraktowane pojazdy cechują się coraz 

bardziej zaawansowanym wyposażeniem dla pasażerów. 

Tabor autobusowy ZTM w Warszawie

Źródło: Adam Piotr Zając

Bardzo dobra sytuacja taborowa kontrastuje z często 

niewystarczającą infrastrukturą pasażerską. Główne bariery 

w dostępie do pojazdów niskopodłogowych związane są z barierami 

na przystankach autobusowych.  

Szacuje się, że aktualnie około 250 przystanków wyposażonych jest 

w krawężniki peronowe ułatwiające podjazd autobusów do krawędzi 

i wsiadanie pasażerów, a także pole oczekiwania, ułatwiające 

pasażerom lokalizację II drzwi w pojeździe. W dalszym ciągu wiele 
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peronów sprawia jednak problemy korzystającym z nich pasażerów. 

Na ten moment ZTM nie udostępnia danych dotyczących dostępności 

wszystkich przystanków. Do głównych wad można zaliczyć za wąskie 

i zbyt niskie perony przystankowe oraz przystanki, do których 

jedyna droga dojścia przebiega schodami, na przykład zlokalizowane 

są na wiadukcie lub w sąsiedztwie przejścia podziemnego. Wiele 

z takich przystanków znajduje się w obrębie ważnych korytarzy 

transportowych, a najbardziej znanym przykładem niedostępnych 

przystanków są prawdopodobnie zespoły przystankowe 

zlokalizowane wzdłuż Trasy Łazienkowskiej. Problematyczne 

jest także niekompletne wyposażenie poszczególnych lokalizacji. 

Nie wszystkie perony posiadają oznaczenia dotykowe w formie 

pasów ostrzegawczych wzdłuż krawędzi. W dalszym ciągu nie 

funkcjonuje również system dynamicznej informacji pasażerskiej, 

sukcesywnie wdrażany na przystankach tramwajowych. Dla części 

pasażerów kłopotliwe są również przystanki podwójne, gdzie należy 

uważnie śledzić porządek podjeżdżających pojazdów. Należy również 

wspomnieć, że ZTM nie ma narzędzi umożliwiających wymagania 

określonego standardu obsługi pasażerów na liniach podmiejskich, 

gdzie stan i wyposażenie peronów jest na zdecydowanie niższym 

poziomie niż w stolicy.
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Warszawski przystanek wraz z taborem autobusowym ZTM

Źródło: Adam Piotr Zając

3.2. Tramwaje
Istotnym środkiem transportu w stolicy są linie tramwajowe, których 

w Warszawie funkcjonuje na co dzień 25 (tylko dzienne), a ich łączna 

długość wynosi ponad 355 kilometrów (ZTM 2018 r.). Według 

szacunków ZTM (2019 r.) na tramwaje przypada 24,2% podróży 

realizowanych transportem publicznym. W godzinach szczytu 57% 

pojazdów obsługujących linie to pojazdy niskopodłogowe. Tramwaje 

obsługują główne ciągi transportowe w stolicy i charakteryzuje 

je stosunkowa duża częstotliwość kursowania. W porównaniu 

z taborem autobusowym, warszawskie tramwaje cechuje większe 
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zróżnicowanie wyposażenia i budowy oraz mniejsza liczba 

miejsc siedzących. Jednak – poza częściowo niskopodłogowymi 

najstarszymi pojazdami 112N oraz późniejszymi 116N/Na – 

wszystkie miejsca siedzące w tramwajach dostępne są z poziomu 

niskiej podłogi. Pojazdy wysokopodłogowe to tramwaje serii 

105Na oraz zakupione w 2007 r. 123N, bez większych zmian 

w zakresie przestrzeni pasażerskiej, ale zróżnicowane pod kątem 

liczby (3 lub 4 pary na wagon) i napędów drzwiowych oraz 

systemów informacji pasażerskiej. Wśród najnowszych wagonów 

w pełni niskopodłogowych można znaleźć wagony 120N (Pesa 

Tramicus), 120Na i 120Na Duo (Pesa Swing w odmianie jedno- 

i dwukierunkowej) 128N (dwukierunkowy Pesa Jazz Duo) oraz 

trójczłonowy 134N ( jednokierunkowy Pesa Jazz). Poza ostatnim 

wszystkie pojazdy w pełni niskopodłogowe posiadają 5 członów, 

a najnowsze tramwaje są trójczłonowe. Obsługa osób poruszających 

się na wózkach odbywa się w pojazdach z niską podłogą, podobnie 

jak w autobusach, II drzwiami od czoła pojazdu (wyjątek: wagon 

112 N – 3 drzwi), gdzie zainstalowane są rozkładane ręcznie 

lub wysuwane elektrycznie (pojazdy zamawiane począwszy 

od modelu 120N) rampy wjazdowe. Sukcesywnie instalowane 

są również kolejne automaty biletowe.

Do głównych problemów z dostępnością linii tramwajowych, 

poza pojazdami wysokopodłogowymi, należy zaliczyć trudności 

związane z wejściem do pojazdów ze ściętym przy podłodze 
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pudłem (modele 120N, 120Na, 120Na Duo). Duża liczba pojazdów 

o takiej budowie sprawia, że zwłaszcza osoby starsze i niewidome 

muszą uważać na odstęp pomiędzy drzwiami a krawędzią 

peronu. Dodatkowo poziom podłogi pojazdów niskopodłogowych 

znajduje się powyżej najczęstszych na sieci peronów o wysokości 

22 cm, co zmusza do wykorzystywania pochylni przy wsiadaniu 

i wysiadaniu pasażerów poruszających się na wózkach. Takie 

rozwiązanie, praktycznie niespotykane w przypadku nowych 

sieci tramwajowych w europejskich miastach, może odznaczać 

się awaryjnością, zwłaszcza przy ujemnych temperaturach oraz 

wydłuża czas wymiany pasażerskiej na przystankach. Podobnie jak 

w przypadku przystanków autobusowych zróżnicowane jest również 

wyposażenie peronów. Część przystanków jest zdecydowanie zbyt 

wąska i nie spełnia warunku minimalnej szerokości określonego 

w rozporządzeniu dotyczącym dróg publicznych. Najstarsze perony 

(sukcesywnie przebudowywane) mają wysokość około  10 cm i nie 

posiadają oznaczeń dotykowych.

W ostatnich latach udało się natomiast właściwie wyeliminować 

przystanki z wsiadaniem z poziomu jezdni, dzięki zastosowaniu 

przystanków wiedeńskich lub przebudowie układów torowych. 

Niechlubnym wyjątkiem pozostają przystanki wzdłuż ulicy Obozowej. 

Warto również odnotować systematycznie rozbudowywany 

system dynamicznej informacji pasażerskiej (tablice elektroniczne) 

z wbudowanymi zapowiedziami głosowymi. Docelowo przystanki 
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tramwajowe zyskają również pola oczekiwania ułatwiające lokalizację 

II drzwi pojazdu.

Tramwaj w Warszawie

Źródło: Adam Piotr Zając

3.3. Metro
Stolica w dalszym ciągu pozostaje jedynym miastem w Polsce 

posiadającym metro. Koleją podziemną podróżuje zgodnie z danymi 

ZTM (2019 r.) 19,8% pasażerów transportu publicznego, korzystając 

z 2 linii o długości 29,2 km (ZTM 2018 r.). Charakterystyczną cechą 

metra jest fakt, że od początku wszystkie stacje posiadały możliwość 

dostępu na perony za pośrednictwem wind.  
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Na odcinku linii M1 od stacji A1 Kabaty do stacji A6 Służew dostęp 

odbywał się za pośrednictwem pochylni na poziom antresoli, 

natomiast następnie windami, a w przypadku kolejnych realizacji 

pierwszej i drugiej linii – wyłącznie za pośrednictwem wind. 

Dodatkowo większość stacji ma schody ruchome ułatwiające 

pokonywanie różnicy poziomów przynajmniej w kierunku 

wyjściowym (do góry). Od 2011 r. wszystkie stacje posiadają również 

oznakowanie dotykowe (stalowe pasy ostrzegawcze i prowadzące). 

Decyzja o ich instalacji była następstwem wypadku niewidomego 

pasażera w 2008 r., który nie wyczuł krawędzi peronu i wpadł pod 

pociąg. 

W powszechnej świadomości system metra jest w pełni dostępny dla 

osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Pasażerowie mogą jednak 

napotkać na kilka utrudnień, które muszą codzienne pokonywać, 

korzystając z podziemnej kolei. Chociaż w zestawieniach ZTM 

(2018 r.) 100% pojazdów określanych jest jako niskopodłogowe, 

to najstarsze wagony serii 81 produkcji rosyjskiej, kursujące 

na pierwszej linii, mają podłogę ok. 6 cm powyżej poziomu 

peronu, co przy braku rozkładanych ramp uniemożliwia dostanie 

się na pokład części pasażerów na wózkach. Ponadto dopiero 

w wagonach Siemens Inspiro, kursujących od 2012 r., pojawiły się 

wysuwane rampy maskujące odstęp pomiędzy pudłem pojazdu 

a krawędzią peronu. Takiego rozwiązania nie posiadają wagony 

wcześniejsze pojazdy Alstom Metropolis 98B. Wszystkie miejsca 
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siedzące są zlokalizowane bokiem do kierunku jazdy i dostępne 

z poziomu podłogi.  

Różnice w wyposażeniu wagonów obejmują także szerokość drzwi 

oraz systemy informacji pasażerskiej.

Pojazdy metra nie mają także jednoznacznie wydzielonego miejsca 

dla pasażerów na wózkach, a wsiadanie powinno się odbywać 

I drzwiami względem kierunku ruchu. Taka organizacja sprawia, 

że dla części relacji podróżny musi wykonać drogę przez cały 

peron od windy do właściwych drzwi pojazdów. Dodatkowymi 

utrudnieniami jest rozbudowanie podziemnych układów 

komunikacyjnych i wyposażenie większości stacji w windy tylko przy 

jednej głowicy stacji na poziom antresoli oraz jednej windy z poziomu 

antresoli na poziom ulicy. Dla wielu pasażerów oznacza to znaczące 

wydłużenie drogi dojścia i czasu potrzebnego na dotarcie ze stacji 

do otoczenia. Należy jednak docenić starania zarządcy infrastruktury, 

który w ostatnich latach uzupełnia starsze stacje w nowe urządzenia 

dźwigowe i tym samym poprawia komfort dotarcia na perony. Warto 

również zauważyć, że stosowane do tej pory metalowe elementy 

dotykowe charakteryzowały się wysokim poziomem poślizgowości 

zwłaszcza podczas opadów atmosferycznych, a w zeszłym roku duże 

kontrowersje wywołały tablice tyflograficzne montowane na terenie 

stacji w obrębie ciągów komunikacyjnych, utrudniając poruszanie się 

dużych potoków pasażerów.
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Metro w Warszawie

Źródło: Adam Piotr Zając

3.4. Kolej miejska
Spośród przewoźników kolejowych, obsługujących połączenia 

w ramach wspólnego biletu ZTM, należy wymienić trzech: Koleje 

Mazowieckie, Szybką Kolej Miejską oraz Warszawskie Koleje 

Dojazdowe. Zgodnie z szacunkami ZTM (2019 r.) łącznie przewoźnicy 

obsługują ok. 4,6% przewozów transportem publicznym na terenie 

stolicy. 

Z wyjątkiem WKD, gdzie wyróżnić można 3 rodzaje pojazdów 

w ruchu (wszystkie o poziomie podłogi zbliżonym do wysokości 
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peronów), stopień zróżnicowania taboru obsługującego połączenia 

aglomeracyjne na terenie stolicy przekracza ramy tego artykułu. 

Dodatkowym utrudnieniem jest kwestia zróżnicowanej wysokości 

peronów, która znacznie utrudnia próbę usystematyzowania wiedzy 

dotyczącej dostępności kolei aglomeracyjnych. Spośród pociągów 

SKM Warszawa wszystkie pojazdy posiadają rampy ułatwiające 

wsiadanie i wysiadanie z pojazdów, podobne rozwiązania posiada 

także większość składów Kolei Mazowieckich (wyjątkiem są ostatnie 

niezmodernizowane pociągi serii EN-57), brakuje szczegółowych 

danych w tym zakresie.

Tabor Kolei Mazowieckich

Źródło: Adam Piotr Zając
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Jednak występujące w dalszym ciągu różnice w wysokości peronów 

mogą nawet uniemożliwić rozłożenie ramp na części stacji. 

Najczęściej ma to miejsce w sytuacji, gdy poziom peronu jest wyższy 

niż poziom podłogi w pojeździe. Poszczególne pociągi różnią się 

budową, a w przypadku urządzeń z zasilaniem elektrycznym często 

występują awarie lub obsługa nie ma wiedzy na temat sposobu 

obsługi urządzeń.

Kolejne przeszkody związane są ze zróżnicowanym wyposażeniem 

peronów. Część stacji i przystanków kolejowych dalej nie ma dróg 

dostępu bez schodów, występują także duże różnice w oznakowaniu 

dotykowym oraz w systemach informacji pasażerskiej. Wiele 

wątpliwości dotyczy także prawidłowego funkcjonowania dźwigów 

osobowych i platform przyschodowych instalowanych na stacjach 

modernizowanych w poprzedniej perspektywie budżetowej (np. linia 

nr 456 Warszawa Praga – Chotomów). W większości przypadków 

można uznać, że korzystanie z transportu kolejowego na terenie 

aglomeracji wymaga od pasażerów większej uwagi i wiedzy niż 

w przypadku innych środków transportu w stolicy, a bariery dotyczą 

zarówno samych pojazdów, jak i infrastruktury przystankowej. 

Poprawę sytuacji przyniosą kolejne inwestycje w tabor 

i infrastrukturę na terenie Warszawskiego Węzła Kolejowego, które 

pozwolą w przyszłości zapewnić obsługę i wyposażenie zgodnie 

z wymaganiami Rozporządzenia Komisji UE nr 1300/2014 (TSI PRM).
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3.5. Otoczenie transportu
Pisząc o dostępności transportu, warto pamiętać, że często równie 

istotnym elementem co tabor i infrastruktura przystankowa dla 

jakości podróży osób o ograniczonej mobilności ma bezpośrednie 

otoczenie miejsc obsługi pasażerów, w tym przystanków 

(SISKOM 2013 r.). Często to właśnie bariery na drodze dojścia 

na przystanek mają aktualnie kluczowe znaczenie dla pasażerów 

i pasażerek ze specjalnymi potrzebami. Dodatkowym aspektem 

jest duża liczba zarządców terenu, począwszy od właściciela 

budynku, przez miejskich zarządców terenu po zarządców 

infrastruktury transportowej. Każdy z podmiotów może kierować 

się innymi regulacjami prawnymi i podnoszenie dostępności przez 

likwidację barier architektonicznych może nie być priorytetem 

przy podejmowanych działaniach inwestycyjnych. Warto również 

zauważyć, że bariery w otoczeniu mogą dotyczyć zarówno 

przestrzeni publicznych, jak i występować na styku terenu 

publicznego i prywatnego, np. na progu lokalu użytkowego.

Aby spróbować opisać dzisiejsze uwarunkowania dotyczące 

otoczenia środków transportu, należy spróbować opisać, jakiego 

rodzaju bariery pasażerowie mogą napotykać na pierwszej 

i ostatniej „mili” swoich podróży. W tym celu zaprezentowano 

przykład kampanii społecznej „Warszawska Mapa Barier”, którą 

autor prowadził począwszy od 2011 r. w ramach warszawskiego 
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stowarzyszenia SISKOM11. Dane o utrudnieniach były zbierane 

i naniesione na mapę dostępną z poziomu przeglądarki internetowej 

na poziomie 6 kategorii:

1. Problematyczne skrzyżowania lub przejścia (w tym nieobniżone 

krawężniki, niebezpieczne przejścia, brak utwardzonej drogi 

dojścia).

2. Schody bez alternatywny w postaci pochylni lub windy.

3. Wiadukty i kładki dla pieszych niewyposażone w pochylnie 

lub windy.

4. Przejścia podziemne niewyposażone w pochylnie lub windy.

5. Niedostępne przystanki komunikacji publicznej.

6. Inne utrudnienia (w tym nieutwardzone ciągi piesze, zbyt wąskie 

chodniki itp.).

Od momentu rozpoczęcia kampanii stołeczny ratusz prowadził 

szereg działań mających na celu poprawę dostępności przestrzeni 

publicznej, do których można zaliczyć modernizacje, przebudowy 

i remonty poszczególnych elementów infrastruktury. Brak możliwości 

zdiagnozowania wszystkich utrudnień oraz oceny efektów 

wszystkich podjętych działań w ramach niniejszego tekstu skłania 

do skupienia się na jednym, wybranym aspekcie działań. 

Począwszy od 2013 r. Urząd Miasta co roku przeznacza co najmniej 

1 mln zł (w ostatnich latach kwota wzrosła do 2 mln zł) na specjalny 

11 Materiały archiwalne związane z akcją dostępne na stronie mapabarier.siskom.

waw.pl
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fundusz, którego celem jest likwidowanie drobnych utrudnień, 

takich jak nieobniżone krawężniki przy przejściach dla pieszych 

czy brakujące pasy ostrzegawcze przy przejściach. Skala działań 

w poszczególnych miejscach jest nieduża, natomiast przy 

odpowiednim mechanizmie diagnozowania utrudnień i przetwarzania 

informacji od mieszkańców pozwala na likwidację barier 

w miejscach nieobjętych innymi działaniami inwestycyjnymi, poprzez 

zapewnienie zarządcom publicznym odrębnego źródła finansowania. 

Aktualnie trwa 6 rok akcji i szacuje się, że tylko w ramach tych 

działań w tym roku uda się przekroczyć liczbę 1000 usuniętych 

utrudnień. Niemniej istotna jest systematyczna poprawa sytuacji 

w ramach prowadzonych działań remontowych i inwestycyjnych, 

co dotyczy także usuwania możliwości kolizji ze znakami czy też 

latarniami. W działania dotyczące usuwania barier zaangażowani 

są przede wszystkim zarządcy przestrzeni publicznych do których 

w Warszawie można zaliczyć przede wszystkim Zarząd Dróg 

Miejskich oraz Urzędy Dzielnic.

4. Podsumowanie

W powyższym artykule omówiono wybrane aspekty związane 

ze wzrastającą dostępnością transportu publicznego w stolicy. 

Należy pamiętać, że najlepszym recenzentem podejmowanych 

działań i oceny stanu istniejącego są pasażerowie i pasażerki, które 

mogą przekazać informacje o tym, jak funkcjonują projektowane 
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rozwiązania w praktyce. W tym kontekście warto wspomnieć 

o Radzie Warszawskiego Transportu Publicznego funkcjonującej przy 

Zarządzie Transportu Miejskiego, która umożliwia wymianę informacji 

z przedstawicielami pasażerów oraz świata nauki. Jest to jedna 

z inicjatyw usprawniających komunikację z mieszkańcami i wymianę 

uwag dotyczących funkcjonowania autobusów, tramwajów itd.

Minęło mniej więcej ćwierć wieku od pierwszych działań na rzecz 

poprawy dostępności transportu publicznego. Stan faktyczny 

systematycznie się poprawia. Przy dużej liczbie podejmowanych 

działań przez rozmaite podmioty publiczne kluczowe znaczenie 

ma właściwe informowanie pasażerów o wyposażeniu pojazdów 

i stanie infrastruktury przystankowej, w tym przede wszystkim 

barierach architektonicznych. Można zaryzykować wręcz 

stwierdzenie, że nie istnieją systemy komunikacyjne i przestrzenie 

miejskie całkowicie pozbawione barier architektonicznych dla 

określonych grup użytkowników. Dlatego informowanie o sposobach 

dostosowania poszczególnych pojazdów i przystanków pozwala 

pasażerkom i pasażerom na planowanie dojazdu z uwzględnieniem 

własnych specjalnych potrzeb.

Duże znaczenie dla poprawy jakości przestrzeni ma także 

pogłębianie wiedzy przez projektantów i systematyczne podnoszenie 

wymagań, na przykład jak w przypadku wytycznych dla autobusów 

miejskich. Jak pokazuje doświadczenie, aby powstały wysokiej jakości 

przestrzenie i systemy transportowe potrzebne jest zrozumienie 
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i zaangażowanie nie tylko osób projektujących rozwiązania, ale 

przede wszystkim przedstawicieli zamawiającego, którzy mają 

wpływ na specyfikację istotnych warunków zamówienia i mogą 

wymagać więcej niż minimum zawarte w przepisach.
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MOJA DROGA DO PRACY – 
DZIEŃ Z ŻYCIA WÓZKOWICZKI 
W WIELKIM MIEŚCIE 
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miejska, pasażer z niepełnosprawnością ruchu, wózek inwalidzki

Abstrakt

W artykule przedstawiono doświadczenia Autorki, osoby 

z niepełnosprawnością, związane z podróżowaniem po Warszawie 

transportem publicznym. Omówiono główne kwestie związane 

z dostępnością infrastruktury i taboru, w tym autobusów, tramwajów 

oraz pociągów metra, dla pasażera poruszającego się na wózku. 

Wskazano zarówno przykłady dobrych praktyk, jak i rozwiązań 

utrudniających podróżowanie. Autorka odniosła się także do relacji 

na linii pasażer z niepełnosprawnością a kierowca oraz inni 

pasażerowie. 

The article presents the author’s experiences as a person with 

disability traveling around Warsaw by public transport. The main 

issues presented are related to the accessibility of infrastructure and 

rolling stock for a passenger using a wheelchair. Examples are given 

of both good practices and solutions that make traveling difficult. The 
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author also addressed the relationship between the passenger with 

a disability and the driver and other passengers.

1. Warszawski Transport Publiczny

Kiedy osiem lat temu przeprowadzałam się do Warszawy ze średniej 

wielkości miejscowości w województwie śląskim, nie miałam 

większego doświadczenia z komunikacją zbiorową. Mieszkałam 

wcześniej w ścisłym centrum miasta, niemal wszędzie mogłam 

dostać się pieszo. A właściwie na wózku, bo od etapu szkół 

ponadpodstawowych poruszałam się już w ten sposób. Korzystam 

z wózka elektrycznego, byłam więc elektromobilna zanim stało 

się to popularne. Przeprowadzka do Warszawy na studia wiązała 

się z szeregiem zmian i wymagała także zapoznania się z nowym 

otoczeniem, w którym komunikacja zbiorowa, jak się okazało, 

miała mieć istotne znaczenie dla mojej mobilności i dała mi szereg 

możliwości rozwoju.

Zamieszkałam w jednej z podmiejskich dzielnic i początkowo 

poruszałam się po mieście wyłącznie własnym samochodem. Szybko 

jednak skalkulowałam, że uczelnia mieści się kilkanaście kilometrów 

od mojego domu, trudno tam o miejsce parkingowe (zwłaszcza 

o tzw. kopertę), a koszt paliwa staje się jedną z głównych pozycji 

w moim budżecie. Tymczasem budynki, w których odbywają się 

zajęcia, znajdują się tuż przy przystanku autobusowym lub przy 
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stacji metra, autobusy są w większości niskopodłogowe, a na stacji 

metra jest winda. Do tego jako osoba ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności nie potrzebuję biletu. Ta sytuacja życiowa, 

w której się znalazłam, była dla mnie nowa, więc bez chwili wahania 

zdecydowałam się też na wdrożenie kolejnej nowości i przesiadłam 

się na Warszawski Transport Publiczny. 

Obecnie pracuję w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 

Moja codzienna droga do pracy to zazwyczaj przejazd tramwajem 

i obiema liniami metra, dwie przesiadki, trzy windy, współpraca 

z motorniczym tramwaju przy wsiadaniu i wysiadaniu, nieraz 

współpraca również z motorniczym metra. Łączy się to z interakcjami 

z dziesiątkami pasażerów. Zdarza się, że wybieram inną trasę, 

a wtedy zdarzają się kolejne „atrakcje” – współpraca z kierowcą 

autobusu czy konieczność przedostania się na drugą stronę jezdni 

przejściem podziemnym. W trakcie takiej podróży jestem więc 

w pewnym stopniu zależna od innych osób i od urządzeń, które – 

jak platformy do tramwaju i metra czy windy – potrafią się psuć. 

Dojazd do pracy zajmuje mi więc różnie, od czterdziestu pięciu minut 

do półtorej godziny i nie ma to związku z utrudnieniami dotyczącymi 

wszystkich pasażerów, takimi jak ruch wahadłowy metra w związku 

z pozostawionym bagażem na stacji czy opóźnienie tramwajów 

w związku ze zdarzeniem drogowym na trasie. Zmienność czasu 

podróży ma związek wyłącznie ze wspomnianą już zależnością 

od nieprzewidzianych sytuacji, takich jak awaria windy, awaria 
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platformy do tramwaju, pięć kolejnych wysokopodłogowych 

pociągów metra i innych wydarzeń na trasie. Pełnosprawny 

pasażer, który nie zalicza się też do grupy pasażerów o ograniczonej 

mobilności (nie podróżuje z dzieckiem w wózku spacerowym, nie 

podróżuje z dużym bagażem itp.), po prostu sprawdza godzinę 

odjazdu danego autobusu, tramwaju czy pociągu metra, następnie 

wsiada do pojazdu, wysiada na przystanku, który wybierze, i idzie 

dalej w swoją stronę. Jako pasażerka z niepełnosprawnością, 

w dodatku poruszająca się na wózku elektrycznym, muszę 

przeanalizować nie tylko godzinę odjazdu, ale także sposób dostania 

się na przystanek, wejścia do pojazdu, wyjścia z pojazdu, wydostania 

się z przystanku. Proces ten wymaga czasu i wiedzy o dostępności 

istniejącej infrastruktury i taboru oraz odwagi, by prosić o pomoc.   

Po tych kilku latach jestem wielką zwolenniczką transportu 

miejskiego w ogóle. Polecam każdemu ten warszawski i nie mam 

obaw, korzystając  z transportu miejskiego w innych miastach Polski. 

Jednocześnie muszę przyznać, że duża swoboda w poruszaniu 

się po Warszawie, i nie tylko, osoby z niepełnosprawnością ruchu, 

a do tego poruszającą się na wózku, w mojej ocenie, wymaga 

co najmniej tych trzech umiejętności: asertywności, życzliwości 

i otwartości. 
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2. Infrastruktura 

Warszawa jest jednym z niewielu miast w Polsce, gdzie obniżenie 

krawężników przy przejściach dla pieszych, czy wręcz ich 

zniwelowanie do niemal zerowej różnicy w poziomach, została 

potraktowana poważnie. O ile są wciąż na mapie miasta, gdzie 

przejechanie przez ulicę na wózku uniemożliwia krawężnik, 

to są to miejsca pojawiające się na trasie podróży sporadycznie 

i jest ich coraz mniej. Na mojej trasie do pracy, czyli do Ronda 

Daszyńskiego, problemu nieobniżonych krawężników nie ma. 

Torowiska tramwajowe w poprzek przejść dla pieszych, które 

co prawda nie uniemożliwiają przejechania na wózku, ale znacznie 

je utrudniają i spowalniają, są podobną przeszkodą. Tam, gdzie 

torowisko jest względnie nowe, przejazd jest dość płynny. Natomiast 

w wielu miejscach stan nawierzchni, np. liczne wybrzuszenia, 

spowolnia jazdę i nieraz światła zmieniają się na czerwone zanim 

zdąży się przejechać na drugą stronę ulicy. 

Przystanki autobusowe i tramwajowe są w większości dostępne, 

a główne ograniczenia dotyczą lokalizacji przystanku i jego 

wysokości. Niektóre przystanki autobusowe są na wiaduktach, 

a wśród nich są takie, z których można zejść jedynie schodami. 

Niektóre przystanki są wyposażone w windę, sporadycznie jest 

to rampa do zjazdu/wjazdu. Dla pasażera poruszającego się 

na wózku schody, oczywiście, nie są rozwiązaniem. Rampy można 

spotkać rzadko, ponieważ odpowiedni kąt nachylenia wymaga 
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zajęcia dość dużej powierzchni. Windy natomiast są awaryjne 

i planując podróż, nie można zdobyć informacji, czy dana winda 

akurat działa. Na mojej codziennej trasie nie występuje przystanek 

na wiadukcie, ale jeśli wybieram się w podróż, gdzie sugerowany 

rozkładem przystanek znajduje się w takim miejscu, zwykle 

decyduję się wysiąść jeden przystanek przed lub za wiaduktem, 

aby nie ryzykować pozostania na przystanku aż do przyjazdu 

kolejnego autobusu. Dobrą praktyką jest natomiast to, że przystanki 

niedostępne lub z ograniczoną dostępnością są zaznaczone 

np. w autobusie na wyświetlanym rozkładzie jazdy. Podobnie 

niektóre przystanki tramwajowe są zlokalizowane w pasie 

dzielącym jezdnie, a przejście przez jezdnię jest możliwe jedynie 

przejściem podziemnym. Niektóre przejścia są wyposażone 

w windy, jest jednak wiele takich, które takiego udogodnienia nie 

mają. Najpopularniejszym tego rodzaju niedostępnym przystankiem 

jest ten przy Dworcu Centralnym na Rondzie Czterdziestolatka. 

Natomiast sama wysokość przystanku nie jest ustandaryzowana. 

O ile w przypadku autobusów, poza rozłożeniem rampy, możliwe jest 

także obniżenie autobusu, tzw. przyklęk, to w przypadku tramwajów 

takie dostosowanie się do wysokości przystanku nie jest możliwe. 

Niemal codziennie na mojej trasie występuje ten sam problem – 

tramwaj jest na takiej wysokości względem przystanku, że nie 

można wysunąć platformy. Przez to, że poziom podłogi tramwaju 

nie jest równo z poziomem przystanku, pojawia się próg. Może on 

być za niski, żeby wysunąć platformę, a jednocześnie za wysoki, 
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żeby wjechać samodzielnie na wózku, zwłaszcza na ciężkim 

wózku elektrycznym. Taka sytuacja dotyczy np. przystanków 

zlokalizowanych na pętli Młociny. W innych miejscach tramwaje 

znajdują się za wysoko w stosunku do poziomu przystanku, wtedy 

platformy wysuwane automatycznie „nie wyczuwają podłoża” 

i blokują się przy wysuwaniu, zablokowane są również drzwi. Taka 

sytuacja dotyczy np. przystanku Rondo „Radosława” w kierunku 

stacji metra Dworzec Gdański. Ponieważ codziennie w drodze 

do pracy wsiadam i wysiadam na tych samych przystankach, 

mogę stwierdzić na podstawie obserwacji, że mniej więcej jeden 

na trzy kursy odbywa się z wysunięciem platformy (to zależy 

również od modelu taboru). W pozostałych przypadkach wsiadanie 

i wysiadanie z tramwaju odbywają się bez platformy, najczęściej 

z pomocą motorniczego.

Stacje Metra Warszawskiego są wyjątkowe – wszystkie posiadają 

windy umożliwiające dostępność peronu dla osób poruszających 

się na wózkach, a także dla pozostałych osób o ograniczonej 

mobilności. Jest to rozwiązanie spotykane niezwykle rzadko, 

wiele stacji metra na całym świecie umożliwia dostęp jedynie 

schodami. Nawet jeśli są to schody ruchome, to dla większości osób 

poruszających się na wózkach są one niedostępne. Windy w metrze 

są jednak awaryjne, natomiast na stronie internetowej Zarządu 

Transportu Miejskiego można uzyskać informację o aktualnych 

zidentyfikowanych awariach wind obsługujących stacje metra. Dla 
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osoby korzystającej z metra rzadziej, taka informacja nie zawsze jest 

czytelna – określenie „winda płn. wejście nr 6, poziom 0/–1” może być 

niejasne dla osoby nieznającej topografii stacji, nie mówi też o tym, 

czy jest to jedyna winda, czy też może inna działająca winda pozwoli 

na skorzystanie z tej stacji. Doprecyzowanie tego określenia jest 

natomiast możliwe po przeanalizowaniu załączonej jako odnośnik 

mapki danej stacji. Dzięki bieżącym aktualizacjom informacji, można 

z większą pewnością zaplanować podróż. Codziennie, tylko w drodze 

do pracy, korzystam z trzech wind i mam to szczęście, że na stacjach, 

gdzie wsiadam i wysiadam, nie są to jedyne windy obsługujące 

pasażerów. Wobec tego w razie awarii zawsze mogę skorzystać 

z innej windy na danej stacji, która co prawda jest zlokalizowana 

w sporej odległości (np. po drugiej stronie ronda, na drugim końcu 

stacji), ale dzięki temu opóźnienie podróży sięga kilku minut, a nie 

co najmniej kilkunastu – w razie gdybym musiała dostać się do innej 

stacji czy skorzystać z autobusu lub tramwaju.

3. Tabor

Od około pięciu lat wszystkie autobusy miejskie w Warszawie 

są niskopodłogowe, co jest ogromną zaletą i znacznie ułatwia 

podróżowanie. Wyposażone są w platformę otwieraną i zamykaną 

manualnie przez kierowcę. Niektórzy pasażerowie poruszający 

się na wózkach wjeżdżają do autobusu bez platformy, natomiast 

w przypadku wózków elektrycznych możliwy jest wjazd wyłącznie 
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z platformą. Aby wsiąść do autobusu, ustawiam się przy krawędzi 

przystanku i widząc nadjeżdżający autobus wybranej linii, 

podnoszę rękę, aby dać znać kierowcy, że chciałabym wsiąść. 

Kierowca opuszcza pojazd (tzw. przyklęk) i wychodzi z kabiny, 

aby wpuścić mnie do autobusu. Zazwyczaj pyta też, na którym 

przystanku chciałabym wysiąść, choć oczywiście w pojeździe 

znajduje się przycisk informujący o tym kierowcę. W środku 

pojazdu znajduje się wyznaczone miejsce dla osoby poruszającej 

się na wózku, oznaczone naklejką z logotypem oraz z informacją 

„Proszę ustąpić miejsca użytkownikowi wózka inwalidzkiego” 

w języku polskim i angielskim. Sformułowanie informacji w ten 

sposób traktuje osobę z niepełnosprawnością podmiotowo – to jest 

miejsce dla osoby poruszającej się na wózku, a nie dla wózka. Tuż 

obok naklejki znajduje się także wspomniany przycisk, którego należy 

użyć przed przystankiem, na którym osoba chce wysiąść, a kierowca 

otrzymuje stosowną informację w kabinie. Sporadycznie zdarza się, 

że informacja nie dotrze do kierowcy (np. awaria przycisku), wtedy 

zazwyczaj proszę kogoś z pasażerów, aby zwrócił się osobiście 

do kierowcy o otwarcie dla mnie platformy. 

Tabor tramwajowy w znacznej części jest niskopodłogowy, chociaż 

nadal niektóre pojazdy są niedostępne dla osób poruszających się 

na wózkach i dla wielu osób o ograniczonej mobilności. Rozkład 

jazdy informuje o dostępności poprzez zaznaczenie kursów 

obsługiwanych przez pojazdy niskopodłogowe. Dzięki temu mogę 
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zaplanować podróż, a nie muszę zdawać się na los – jaki tramwaj 

akurat przyjedzie. Rozwiązanie wydawałoby się dość proste, jednak 

wcale nie jest powszechne w innych miastach. Wizja oczekiwania 

kolejne kilkanaście minut czy nawet pół godziny na tramwaj, podczas 

gdy przystanek kolejno zapełnia się pasażerami i pustoszeje, gdy 

wszyscy poza mną wsiadają do pojazdu, nie daje poczucia komfortu. 

Aktualnie głównie (85%) można spotkać dwa typy taboru 

niskopodłogowego, oba tego samego producenta, są to tramwaje 

Swing i Jazz ( jeździ jeszcze 30 sztuk tramwajów 112N/116N/116Na 

z lat 90. XX w.). Pojazdy typu Swing mają platformę wysuwaną 

automatycznie, zlokalizowaną przy drugich drzwiach wagonu, 

oraz platformę rozkładaną manualnie, w dalszej części wagonu. 

Platforma wysuwana automatycznie uruchamia się przy 

zamkniętych drzwiach, natomiast motorniczy otwiera drzwi 

tuż po zatrzymaniu się na przystanku. Można więc skorzystać 

z przycisku na drzwiach, informującego motorniczego o potrzebie 

wykorzystania platformy, jednak wtedy konieczne jest ponowne 

zamknięcie tej pary drzwi, wysunięcie platformy i otwarcie drzwi. 

Jest to dość złożona procedura, zwłaszcza w godzinie szczytu, 

kiedy potok pasażerów wsiadających i wysiadających tworzy spory 

tłok. Dlatego ja stosuję procedurę analogicznie jak w przypadku 

autobusu, to znaczy ustawiam się przy krawędzi przystanku i daję 

znak ręką motorniczemu, że chciałabym wsiąść do jego tramwaju. 

Wtedy drugie drzwi otwierają się dopiero wtedy, kiedy platforma 
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jest już wysunięta i pasażerowie przepuszczają mnie, abym mogła 

wsiąść. Otwieraniu platformy towarzyszy – chociaż nie zawsze, 

więc zakładam, że zależy to od motorniczego – komunikat głosowy: 

„Pierwsze i drugie drzwi wagonu czasowo nieczynne w związku 

z rozkładaniem rampy dla wózka inwalidzkiego”. Trudno powiedzieć, 

dlaczego komunikat mówi również o pierwszych drzwiach; 

podejrzewam, że ma to uwolnić przejście dla motorniczego, aby 

mógł ewentualnie wyjść i pomóc wsiąść do tramwaju, natomiast 

za co najmniej niefortunne uważam sformułowanie „dla wózka 

inwalidzkiego”. Stoi to w sprzeczności z podejściem podmiotowym 

do osoby z niepełnosprawnością, którą sprowadza się do wózka. 

Komunikat jest jednak o tyle przydatny, że względnie uspokaja 

pasażerów oczekujących niecierpliwie na otwarcie drzwi. W razie 

awarii mechanizmu czy braku możliwości wysunięcia platformy 

z innego powodu, jest możliwość otwarcia drugiej platformy 

manualnie, o czym pasażer z niepełnosprawnością powinien zostać 

poinformowany. 

Pojazdy typu Jazz mają wyłącznie platformę wysuwaną manualnie. 

Jest to rozwiązanie z pewnością bardziej efektywne ekonomicznie, 

jeśli chodzi o cenę pojazdu i jego utrzymanie, ale niekoniecznie 

bardziej efektywne pod kątem użyteczności – korzystania z niego. 

O ile w autobusie otwarcie i zamknięcie platformy zajmuje dosłownie 

chwilę (kierowca ma odpowiednie narzędzie lub platforma jest 

wyposażona w uchwyt), to w tramwaju typu Jazz jest to dłuższa 
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procedura. Motorniczy musi mieć przy sobie specjalny klucz 

do odblokowania klapki za którą ukryta jest platforma. Zamek 

pasujący do klucza znajduje się po lewej stronie drugich drzwi 

wagonu. Następnie po otwarciu klapki (a w razie jej awarii dalszy 

proces jest niemożliwy) motorniczy musi mocno się schylić 

lub wręcz klęknąć przy drzwiach, aby spod wagonu wyciągnąć 

platformę i odpowiednio ustawić. Kiedy już wjadę do środka, 

procedurę trzeba odwrócić, tj. schować platformę, zatrzasnąć 

klapkę oraz przekręcić klucz, by klapkę zablokować. Dopóki klapka 

nie będzie prawidłowo zablokowana, nie można zamknąć drzwi. 

Z tego, co obserwuję, obsługa tej platformy zazwyczaj jest dla 

motorniczych dość stresująca. Co innego ćwiczenia w zajezdni, 

a co innego działanie w warunkach kursu w godzinie szczytu, kiedy 

całą procedurę należy przeprowadzić szybko, aby nie ustawiła się 

kolejka tramwajów oczekujących na wjazd na przystanek (co przy 

odstępach wg rozkładu w granicach dwóch czy czterech minut jest 

niemal niewykonalne). Jednocześnie często zdarza się, że odległość 

między pojazdem a przystankiem jest zbyt mała, aby platformę 

w ogóle można było wysunąć. Korzystam z tramwaju na tyle często, 

że zaraz po zatrzymaniu tramwaju na przystanku i otwarciu drzwi 

widzę, czy platformę będzie można wysunąć czy nie. Jeśli widzę, 

że nie ma takiej szansy, wtedy zazwyczaj sama informuję o tym 

motorniczego i instruuję, jak może pomóc mi wsiąść. Korzystanie 

z tramwaju to zawsze niewiadoma. Pewne jest to, że analogicznie 

jak w przypadku autobusów, w tramwajach również blisko drzwi 
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znajduje się wyznaczone miejsce dla osoby poruszającej się 

na wózku, wraz z przyciskiem sygnalizującym motorniczemu o chęci 

wyjścia na najbliższym przystanku.

Źródło: CUPT
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Źródło: CUPT

Niepewność co do przebiegu podróży występuje też w przypadku 

metra, chociaż z nieco innego powodu. Obecnie tabor metra 

obejmuje trzy typy pojazdów, które roboczo można nazwać: pociągi 

rosyjskie, pociągi Alstom i pociągi Siemens. Pociągi rosyjskie można 

określić jako wysokopodłogowe, to znaczy są zupełnie niedostępne 

dla pasażerów poruszających się na wózkach elektrycznych, tj. dla 

mnie, oraz niemal zupełnie niedostępne dla pasażerów poruszających 

się na wózkach tzw. manualnych, aktywnych, tj. napędzanych 
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rękami. Jeśli spotykam na peronie metra pasażera lub pasażerkę 

na wózku aktywnym, to rzadko kiedy widzę jak wsiadają do pociągu 

rosyjskiego – próg powstający pomiędzy peronem a podłogą pociągu 

jest zbyt duży, by wjechać samodzielnie. Ryzyko m.in. wypadnięcia 

z wózka w przypadku udzielenia niefachowej pomocy, a pozostali 

pasażerowie nie są przecież przeszkoleni, jest na tyle duże, że nieraz 

lepiej zrezygnować w ogóle i poczekać na kolejny pociąg. Przy 

czym trudno powiedzieć, czy kolejny nie będzie taki sam. W metrze 

nie ma przecież rozkładu jazdy, a tym bardziej nie ma informacji 

jakiego typu będą pociągi o określonych porach. Na monitorach 

wyświetlających informację o czasie przyjazdu najbliższego 

pociągu (i jeszcze kolejnego), jest ikonka mówiąca o tym, jakiego 

typu pociąg nadjedzie. Dla pasażerów zaznajomionych z typami 

pociągów jest to pomocna informacja, która jednak w godzinie 

szczytu, przy odjazdach co około 2 minuty i 20 sekund na pierwszej 

linii, daje możliwość zorientowania się w sytuacji na kolejne około 

5 minut. Rekordowy czas oczekiwania na niskopodłogowy pociąg 

metra w moim przypadku wyniósł 35 minut. Można by zapytać, 

czy nie szybciej byłoby wyjść z peronu i wsiąść w tramwaj – być 

może szybciej, ale pasażer tego nie wie, bo ma informację tylko 

o pociągach nadjeżdżających przez najbliższe kilka minut. Dlatego 

rozwiązaniem, dopóki cały tabor nie będzie niskopodłogowy, jest 

kierowanie pociągów w miarę możliwości naprzemiennie, aby 

przykładowo po dwóch wysokopodłogowych i niedostępnych 

pojawił się pociąg niskopodłogowy i dostępny w obu kierunkach. 
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W sytuacji kiedy zdarza mi się czekać na niskopodłogowy tabor 

kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, zazwyczaj w przeciwnym 

kierunku nadjeżdżają kolejno same niskopodłogowe pojazdy, 

co jeszcze bardziej wzmaga zniecierpliwienie, a nawet frustrację. 

Pociągi Alstom są dużo niższe niż rosyjskie, chociaż próg nadal 

występuje (różny na różnych stacjach przy tym samym pociągu), 

a wraz z nim odstęp pomiędzy peronem a pociągiem. Do tego typu 

pociągów zazwyczaj mogę wjechać, chociaż wiem, że na niektórych 

stacjach nie należy tego robić. Przykładowo stacja Politechnika 

znajduje się na łuku, co powoduje, że wspomniany odstęp jest 

szerszy i na tyle duży, że przednie koła wózka wpadają do środka. 

Dlatego najbardziej wygodnym i bezpiecznym typem taboru 

jest dla mnie Siemens, który w pierwszych i ostatnich drzwiach 

ma wysuwaną platformę, dzięki której wjazd i wyjazd są dość 

płynne. Platforma wysuwa się po naciśnięciu przycisku na drzwiach, 

a dokładnie po uruchomieniu jej przez maszynistę poinformowanego 

dzięki naciśnięciu przycisku. W przypadku tych pociągów przyciski 

znajdują się wyłącznie na drzwiach zarówno od zewnętrznej, jak 

i od wewnętrznej strony, natomiast nie są zlokalizowane przy 

miejscu wyznaczonym dla pasażera poruszającego się na wózku. 

Jeśli więc stanę na wyznaczonym miejscu, muszę albo w trakcie 

jazdy pociągu podjechać do drzwi, by nacisnąć przycisk osobiście, 

co jest niemożliwe przy większym zatłoczeniu, albo poprosić kogoś 

z pasażerów stojących przy drzwiach, by zrobił to za mnie, co jest 

również trudne ze względu m.in. na odsunięcie wyznaczonego 
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miejsca od drzwi i częściowe zabudowanie. Dlatego decyduję się 

na zajęcie wyznaczonego miejsca rzadko, a nigdy w godzinach 

szczytu.

4. Kierowcy, motorniczy i pasażerowie

Kwestia dostępności infrastruktury i taboru jest ogromnie ważna, 

ale nie bez znaczenia jest też tak zwany czynnik ludzki. Po lekturze 

poprzednich części artykułu można odnieść wrażenie, że niemal 

na każdym etapie podróży konieczna jest interakcja z kierowcami 

i motorniczymi, a nieraz także z pozostałymi pasażerami, co jest 

prawdą i dlatego nie można ich pominąć. W przeważającej 

większości spotykam się z uprzejmością, nieraz następuje dłuższa 

rozmowa czy chwila śmiechu. Zdarzają się też przykre momenty, 

a nawet agresja. Zarówno jedno, jak i drugie jest wpisane w kontakt 

z ludźmi, ale nie każda osoba z niepełnosprawnością jest zdolna 

do odbierania tylu bodźców. Tutaj powracam do wspominanych 

na początku: asertywności, życzliwości i otwartości. 

Przede wszystkim to, co mi niezwykle pomaga w podróżowaniu, 

to głównie pozytywne reakcje i życzliwość. Kierowca autobusu 

zawsze musi wysiąść do mnie dwa razy, przy wsiadaniu i wysiadaniu, 

aby otworzyć platformę. Jest to jego czy jej obowiązek służbowy, 

w każdą pogodę – czasem słońce, czasem deszcz czy mróz. 

Zarówno wtedy, kiedy na trasie jest spokojnie i w autobusie 

niezbyt tłoczno, jak i wtedy, kiedy trudno podjechać blisko 
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krawędzi przystanku, bo akurat zatrzymała się tam taksówka albo 

w autobusie jest tłok i trzeba wyprosić na moment pasażerów, 

by można było rozłożyć platformę. Dlatego zawsze witam kierowcę 

uśmiechem i entuzjastycznym powitaniem oraz podziękowaniem. 

Czasem spotykam się z milczeniem, ale częściej moja reakcja jest 

odwzajemniona. Podobnie w przypadku korzystania z tramwaju. 

Nawet jeśli platforma jest wysuwana automatyczne i motorniczy 

nie musi wysiąść by ją otworzyć, to zawsze staram się przynajmniej 

kiwnąć głową w podziękowaniu, mijając kabinę. Nieraz tam, gdzie 

platforma jest obsługiwana manualnie, kierowca czy motorniczy 

wysiada i mówi od razu „To mój pierwszy raz!” albo „Jeżdżę już 

cztery lata, a to dopiero drugi raz, kiedy wiozę osobę na wózku, 

proszę mnie poprawić, jeśli coś robię nie tak jak trzeba”. Obecnie 

zdarza się to rzadziej, ale jeszcze kilka lat temu było to dość częste. 

Zawsze reaguję uśmiechem, wsparciem w procedurze, którą dobrze 

znam, przecież razem łatwiej o sukces. Jeśli wysiadam na krańcowej 

stacji metra wiem już, że muszę chwilę poczekać aż motorniczy 

wysunie platformę, ponieważ wyjście wszystkich pasażerów 

naraz powoduje lekkie przechylenie pociągu, a to znowu często 

powoduje przyblokowanie wysuniętej platformy o peron. Motorniczy 

często wychodzą do mnie z kabiny i przepraszają za to opóźnienie, 

natomiast ja zawsze zapewniam, że dobrze to rozumiem, te 

kilkadziesiąt sekund oczekiwania nie jest dla mnie problemem. Czy 

wsiadając do tramwaju czy wysiadając z metra, wiem, że nawet jeśli 
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akurat bardzo się spieszę, to moje zniecierpliwienie czy opryskliwość 

mogą tylko wprowadzić nerwową atmosferę.

Jednocześnie życzliwość nie jest sprzeczna z asertywnością. Jeśli 

motorniczy tramwaju informuje mnie, że nie wsiądę, ponieważ nie 

można wysunąć platformy przez niedopasowanie do przystanku 

oraz że mam zaczekać na kolejny tramwaj, muszę zareagować. 

Wyjaśniam, że na tej linii jeżdżą głównie tramwaje tego samego 

typu, a więc skoro platformy nie da się wysunąć, to prawdopodobnie 

do kolejnego tramwaju też nie wsiądę. Natomiast nie jest 

to problem, potrzebna jest tylko otwartość, by pomóc mi wsiąść. 

Zwykle motorniczy jest gotowy do pomocy i wystarczy z mojej 

strony krótka instrukcja. Zdarza się jednak, że odmawia. Jeśli 

wiem, że kolejny tramwaj przyjedzie za kilka minut, a nie mam 

chęci do prowadzenia tej dyskusji, rezygnuję. Czasami jednak 

kolejny tramwaj przyjedzie za kwadrans lub później i jestem 

bardziej zdeterminowana do podjęcia dyskusji. Przykładowo mogę 

powiedzieć, że zgodnie z rozkładem wszystkie pojazdy na linii 

oznaczone są jako dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

Skoro jednak osoba z niepełnosprawnością nie może wsiąść, to jak 

rozumiem tramwaj jest nieprawidłowo oznaczony i wprowadza 

to pasażerów w błąd – tutaj już powstrzymuję się od dygresji 

o warunkach umowy o dofinansowanie zakupu taboru czy budowy 

linii tramwajowej ze środków Unii Europejskiej, a widoczna naklejka 

dumnie prezentuje flagę unijną. Chętnie poinformuję o tym Miejskie 
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Centrum Kontaktu pod numerem 19115, jednak zanim oznaczenie 

pojazdu i informacja na rozkładzie zostaną zmienione, poinstruuję, 

w jaki sposób można pomóc mi wsiąść w tym momencie. Z jednej 

strony rozumiem, że to kierowca czy motorniczy decyduje o szeregu 

kwestii występujących na tym kursie, ponieważ odpowiada 

za bezpieczeństwo. Z drugiej strony, większość pasażerów 

korzysta z kursu bez kontaktu bezpośredniego z kierowcą czy 

motorniczym i nie ma nawet możliwości zweryfikowania, czy 

te warunki bezpieczeństwa są spełnione. Natomiast pasażer 

z niepełnosprawnością takiej weryfikacji podlega dużo częściej. 

Dobrym przykładem jest miejsce wyznaczone w autobusie dla 

pasażera z wózkiem dziecięcym i miejsce wyznaczone dla pasażera 

poruszającego się na wózku. Nieraz w tym samym momencie 

podróżuje kilku pasażerów z kilkoma wózkami dziecięcymi, naturalnie 

nie wszyscy znajdują się na miejscu wyznaczonym. Jednak wsiadają 

i wysiadają we własnym zakresie, więc rzadko kiedy kierowca 

interweniuje – byłam świadkiem takiej sytuacji raz, kiedy kierowca 

wysiadł z kabiny i poinformował pasażera z wózkiem dziecięcym, 

że wszystkie miejsca wyznaczone są zajęte i musi on poczekać 

na kolejny autobus. Natomiast często jestem uczestniczką sytuacji, 

kiedy kierowca informuje mnie lub drugą osobę poruszającą się 

na wózku oczekującą na przystanku, że miejsce wyznaczone 

jest jedno i nie możemy wsiąść oboje. Niektórzy kierowcy widzą, 

że podróżujemy razem z koleżanką, obie na wózkach, więc pozwalają 

nam wsiąść. Ale zdarza się też, że kierowca takiej zgody nie wyraża. 
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Okazuje się więc, że pasażer z niepełnosprawnością poruszający 

się na wózku ma utrudnione podróżowanie z niepełnosprawnymi 

przyjaciółmi, niepełnosprawnym partnerem czy rodzicem. 

Jednymi z pierwszych sytuacji, które były dla mnie ogromnym 

zaskoczeniem po zamieszkaniu w Warszawie, były reakcje innych 

pasażerów. Co najmniej kilka razy w tygodniu, a czasem kilka razy 

w ciągu dnia, ktoś podchodzi do mnie na przystanku, na peronie 

metra i pyta, czy potrzebuję pomocy, aby wsiąść do pojazdu. Jest 

to budujące z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w całym 

tym pośpiechu wciąż dostrzegamy innych ludzi i jesteśmy chętni 

do poświęcenia chwili na pomoc drugiej osobie. Po drugie, traktujemy 

osoby z niepełnosprawnościami podmiotowo, pytając je o to, czy 

możemy im w jakiś sposób pomóc, a nie zakładamy z góry, że wiemy 

najlepiej jak je przestawić z miejsca na miejsce. 

Przy wysuwaniu platformy w pociągu metra następuje sygnał 

dźwiękowy, który jest zbliżony do sygnału zamykania drzwi. 

W efekcie pasażerowie, chociaż widzą mnie oczekującą na wejście 

czy wyjście, reagują odruchowo i natychmiast po usłyszeniu sygnału 

wysuwania platformy odczytują to jako zamykanie drzwi, więc jak 

najszybciej starają się wsiąść do środka. Jak się okazuje, większość 

pasażerów nie wie o istnieniu tego rozwiązania z platformą i stąd 

między innymi dezorientacja. Podobnie z platformą w tramwaju, 

gdzie odwrotnie niż w metrze platforma wysuwa się przy 

zamkniętych drzwiach. Pasażerowie nerwowo raz za razem dociskają 
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przycisk otwierania drzwi, nie wiedzą, dlaczego nie mogą wsiąść czy 

wysiąść, obawiają się, że tramwaj zaraz odjedzie. Często wystarczy 

głośno powiedzieć „Proszę Państwa, wysuwa się dla mnie platforma, 

za moment drzwi się otworzą” i pasażerowie uspokojeni oczekują te 

kilkadziesiąt sekund na wysunięcie platformy czy nawet rozstępują 

się, aby mnie przepuścić, a przynajmniej ci którzy nie mają słuchawek 

w uszach. 

Kolejny moment intensywnej interakcji to windy, z których 

pasażerowie chętnie korzystają. Często pod drzwiami windy czeka 

już kilka osób, zwykle nie są to pasażerowie poruszający się o kulach 

czy na wózku, czy z wózkiem dziecięcym albo z bagażem i inne 

osoby z ograniczoną mobilnością. Zazwyczaj osoby te rozstępują się 

i przepuszczają mnie w pierwszej kolejności do windy. Zdarza się 

jednak, że pomimo mojej zauważalnej obecności wsiadają do windy 

pierwsi i dla mnie nie ma już miejsca. Skutecznym rozwiązaniem 

jest zatrzymanie się w drzwiach windy i powiedzenie „Niestety ktoś 

z Państwa będzie musiał wysiąść”. Nie wiem z czego to wynika, 

ale muszę przyznać, że właśnie windy to jest miejsce szczególnie 

sprzyjające rozmowom. Nieraz przez tę minutę prowadzimy 

z pasażerami ożywioną dyskusję na temat pogody, bieżących awarii 

schodów ruchomych czy funkcjonowania łącznika pomiędzy liniami 

metra M1 a M2.
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5. Cel

Warszawski Transport Publiczny rozwija się na moich oczach. 

Tylko przez ostatnich kilka lat obserwowałam oddanie kolejnego 

mostu przez Wisłę i związaną z tym zmianę rozkładów komunikacji 

w północnej części miasta, budowę kolejnych linii tramwajowych 

oraz linii metra, zakup nowych autobusów niskopodłogowych, 

zakup nowych tramwajów niskopodłogowych, zakup taboru metra. 

W tym czasie wśród pasażerów zaczęłam zauważać coraz więcej 

osób z niepełnosprawnością, w tym zwłaszcza osób poruszających 

się na wózkach. Coraz rzadziej też słyszę od kierowców czy 

motorniczych, że jestem ich pierwszą pasażerką korzystającą 

z platformy, a również dzięki licznym szkoleniom i doświadczeniom 

z pasażerami w trakcie kursów, obsługa platform i pomoc przy 

wsiadaniu i wysiadaniu jest dla nich coraz bardziej naturalna. 

Dzięki dobrej dostępności infrastruktury i taboru oraz postawie 

osób prowadzących pojazdy, mogę w około godzinę przejechać 

dwadzieścia kilometrów z domu do pracy. Mogłabym pracować 

zdalnie z domu, pewnie wiązałoby się to z mniejszym wysiłkiem 

z mojej strony. Jednak możliwość pracy z biura jest dla mnie 

ważna. Mobilność to też budowanie i wzmacnianie relacji 

ze współpracownikami, z przyjaciółmi, z obcymi ludźmi, których 

spotykam w tramwaju, w autobusie czy w metrze. To możliwość 

uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych na terenie całego 

miasta, wyjścia do restauracji, osobiste załatwianie spraw 
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urzędowych. Mogę dopasować podróż do swoich aktualnych 

możliwości i potrzeb – jeśli chcę dostać się gdzieś szybko, wybieram 

opcję z kilkoma przesiadkami, ale jeśli pada deszcz i mam torby 

z zakupami, wybieram połączenie bezpośrednie, chociaż podróż jest 

dłuższa. Wybór dogodnego połączenia jest prosty, a w większości 

przypadków poza godziną przyjazdu i odjazdu mogę też otrzymać 

informację o dostępności. 

A jednak każda podróż to dla mnie niewiadoma i wymaga otwartości 

na to, co wydarzy się na kolejnych etapach, by dostosować się 

elastycznie do wydarzeń i mimo wszystko dotrzeć do celu.

Notka biograficzna  
Marta Lorczyk – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie, finansistka, od początku kariery 

zawodowej zajmuje się oceną analiz kosztów i korzyści inwestycji 

z sektora transportu. Od 2015 r. pracuje w Departamencie Analiz 

i Programowania CUPT, przekształconym następnie w Departament 

Analiz Transportowych. Współautorka publikacji Vademecum 

Beneficjenta. Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (CUPT, 2016 r.), 

prowadzi szkolenia z zakresu analiz kosztów i korzyści.
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CZY UNIJNE PROJEKTY 
TRANSPORTOWE MOGĄ MIEĆ 
WPŁYW NA JAKOŚĆ ŻYCIA 
POLSKICH SENIORÓW? 

dr inż. arch. Joanna Borowczyk 

Słowa kluczowe: infrastruktura transportowa, unijne projekty 

transportowe, dostępność, aktywne starzenie się, mobilność, 

niezależne życie, zrównoważony rozwój społeczny

Abstrakt

Zjawisko starzenia się społeczeństwa ma charakter globalny 

i występuje w krajach europejskich od połowy lat 60. XX w. 

Jest to zarazem wyzwanie i szansa rozwoju tych inwestycji 

infrastrukturalnych, które będą użyteczne dla osób w wieku 

senioralnym. Odpowiedzią na zmieniające się potrzeby społeczne 

z zakresu mobilności i dostępności transportu są inicjatywy 

mające na celu wypracowanie możliwości zapewnienia optymalnej 

jakości życia osób starszych, w tym ich aktywności i niezależności. 

Aktualne wyzwania, wynikające ze zmian wskaźników obciążenia 

demograficznego, takie jak: przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu oraz kreowanie zrównoważonego rozwoju, 

związane są z nowymi perspektywami dla projektów z obszaru 
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infrastruktury transportowej współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej. 

The global phenomenon of aging society has been emerging in 

European countries since the mid-1960s. It is also a challenge and 

an opportunity for the development of infrastructure investments 

that will be useful for seniors. The response to the changing social 

needs in the field of mobility and transport accessibility are initiatives 

aimed at providing optimal quality of life for older people, including 

their activity and independence. Current perplexities resulting from 

changes in demographic burden indicators such as: counteracting 

social exclusion and creating sustainable development are related 

to new perspectives for projects in the area of transportation 

infrastructure co-financed from the EU funds.

1. Nowy kierunek 

Zjawisko starzenia się społeczeństwa ma charakter globalny 

i występuje w krajach europejskich od połowy lat 60. minionego 

stulecia. Aktualne wyzwania, wynikające ze zmian wskaźników 

obciążenia demograficznego, związane są nie tylko z nowymi 

zjawiskami w obszarze polityki zdrowotnej, usług opiekuńczych 

czy standardu mieszkalnictwa, ale także z nowymi perspektywami 

dla projektów z obszaru infrastruktury transportowej 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W skali krajowej 
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cezurę czasową zdaje się wyznaczać 1992 r., który według danych 

Głównego Urzędu Statystycznego (GUS, 2016 r.), zapoczątkował 

okres dynamicznego wzrostu przeciętnego trwania życia Polaków. 

Podkreślić jednocześnie należy, że omawiane wydłużenie się życia 

człowieka dotyczy przede wszystkim okresu starości, etapu podczas 

którego kumulują się schorzenia z lat wcześniejszych i często się 

zaostrzają. 

Odpowiedzią na zmieniające się potrzeby społeczne są inicjatywy 

mające na celu wypracowanie możliwości zapewnienia 

optymalnej jakości życia seniorów, przy założeniu, że starzejące 

się społeczeństwo to niejednorodna zbiorowość, w obrębie której 

tworzą się nowe potrzeby i oczekiwania, a co za tym idzie także 

nowe struktury wydatków publicznych. Jest to zarówno wyzwanie, 

jak i szansa rozwoju tych inwestycji infrastrukturalnych, które 

będą użyteczne dla osób w wieku 60+. W rozważaniach zatem, 

na temat ogólnych kierunków rozwoju infrastruktury transportowej, 

uwzględnić należy następujące zagadnienia:

 � starzejące się społeczeństwo w kontekście obecnych i nowych 

potrzeb,

 � przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w kontekście 

starzenia się społeczeństwa,

 � dostępność jako kryterium zrównoważonego rozwoju.
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2.  Jakość życia seniorów jako kryterium planowania 
rozwoju infrastruktury transportowej 

2.1.  Starzejące się społeczeństwo – nowe polityki 
społeczne

W perspektywie kolejnych dziesiątków lat należy oczekiwać 

zwiększenia zarówno liczby, jak i odsetka ludności w starszym wieku 

w ogólnej populacji Polski. Według danych GUS w perspektywie 

do 2050 r. ogólna liczba ludności Polski zmniejszy się o ponad 

4,5 mln. Natomiast będzie wzrastać zarówno liczba, jak i odsetek 

osób w wieku 60 lat i więcej, a w ostatnim roku prognozy ich udział 

wzrośnie do ponad 40%.

Wnioski płynące z przedstawionych powyżej wyników stanowią 

ważny punkt we współczesnej debacie dotyczącej naglącej potrzeby 

kreowania dostępności transportu – w tym transportu publicznego 

i dostosowania go do potrzeb użytkowników charakteryzowanych 

przez brak pełnej sprawności czy wielochorobowość – 

z wykorzystaniem zasady projektowania uniwersalnego. 

Za uzasadnioną uznać należy między innymi pilną konieczność 

uwzględniania zmian profilu przyszłych beneficjentów projektów 

transportowych z uwzględnieniem źródeł ich kształtowania. 
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Struktura ludności: ludność według płci i wieku, udział osób w wieku 

60 lat i więcej w roku 2019

Źródło: Dziedzinowa Baza Wiedzy – Demografia, Główny Urząd 

Statystyczny
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Struktura ludności: ludność według płci i wieku, udział osób w wieku 

60 lat i więcej w roku 2049

Źródło: Dziedzinowa Baza Wiedzy – Demografia, Główny Urząd 

Statystyczny
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Współczesne koncepcje polityki socjalnej coraz częściej nakierowane 

są na wypracowanie rozwiązań, które umożliwią niezależne 

życie osobom z różnymi schorzeniami, w tym osobom starszym. 

W perspektywie przyjętej dla działań realizowanych m.in. w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014–2020 niezależne życie nie oznacza jednak konieczności 

posiadania pełnej zdolności do wykonywania czynności samodzielnie 

ani samowystarczalności, co jest zgodne z aktualnym Programem 

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Koncepcja 

aktywnego starzenia się opisana została w Założeniach Długofalowej 

Polityki Senioralnej na lata 2014–2020 w sposób następujący: 

„Celem polityki senioralnej w Polsce będzie wspieranie i zapewnienie 

możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości 

prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego 

i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach 

funkcjonalnych” (Założenia…, 2013 r., s. 5). Niezależne życie wiąże 

się zatem ze zdolnością dokonywania wyborów i podejmowania 

samodzielnych działań m.in. w ramach organizacji życia codziennego, 

przy czym podejście to wymaga rozwijania dostępnej infrastruktury 

umożliwiającej mobilność (ENIL’s…, 2009 r.).

Warunek dostosowania różnych form transportu do indywidualnych 

potrzeb użytkowników uzasadniony jest wieloma czynnikami, 

np. kierunkami rozwoju pozbawionego barier mieszkalnictwa 

senioralnego, zgodnie z zapisami dokumentu Polityka społeczna 
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wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – 

Solidarność (Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 

2018 r.). 

Sektor publiczny podejmuje coraz więcej inicjatyw wspierających 

osoby starsze w autonomicznym wyborze ich strategii 

mieszkaniowej. Aktualnie prowadzone badania dotyczące 

potrzeb lokalowych wskazują, że seniorzy w Polsce preferują 

pozostanie na okres starości w dotychczasowym miejscu 

zamieszkania. Jednocześnie istnieje potrzeba przeniesienia 

części gospodarstw emeryckich do lokali dostosowanych 

do potrzeb wynikających z wieku użytkowników (Zubrzycka-

Czarnecka, 2015 r., s. 55). Wspólnym mianownikiem działań jest 

opracowywanie alternatyw dla pobytu w placówkach całodobowej 

opieki (Wytyczne… MR/2014-2020/18 04). Planowane jest 

tworzenie mieszkań wspomaganych, wspieranie osób pozostających 

w dotychczasowym środowisku zamieszkania oraz wzmacnianie 

sieci rodzinnych i lokalnych (m.in. Janowicz, 2014 r., s. 164). 

Oznacza to także rozwój usług opiekuńczych świadczonych 

w społeczności lokalnej (Opinion…, 2015 r., s. 5). 

Wydłużenie średniej życia obecnego społeczeństwa powodować 

będzie zmiany w zakresie zapotrzebowania na mieszkania mniejsze, 

co związane będzie z przyrostem liczby gospodarstw jedno 

i dwuosobowych. Zwiększenie liczby gospodarstw emeryckich 

i ich rozproszenie związane będzie z wyzwaniami z zakresu 
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tworzenia skutecznych sieci transportu m.in. na poziomie lokalnym 

i regionalnym. W innym przypadku faktyczny dostęp do form 

wsparcia pozafinansowego za pośrednictwem różnego rodzaju 

instytucji, np. do świadczeń medycznych w szpitalach czy porad 

lekarskich w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej będzie 

ograniczony, a niekiedy uniemożliwiony, co uznać należy za sytuację 

niedopuszczalną.

2.2. Społeczeństwo ryzyka a mobilność
„Wykluczenie to jeden z najstarszych mechanizmów socjotechniki 

regulujących zachowania indywidulane i zbiorowe. To także 

jeden z mechanizmów represji i kary wobec jednostek łamiących 

konwenanse życia zbiorowego” (Pilch, 2011 r., s. 87).

Zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej Wspólnota „zwalcza 

wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość 

społeczną i ochronę socjalną, (…) solidarność między pokoleniami 

(…)”. Jednym z konkretnych celów UE i jej państw członkowskich 

w zakresie odpowiedzialności społecznej, ograniczania ryzyk 

i kreowania społeczeństwa włączającego jest zatem przeciwdziałanie 

dyskryminacji grup społecznych szczególnie zagrożonych. 

Na podstawie opracowań w poszczególnych krajach Unii Europejskiej 

do grup tych można obecnie zaliczyć osoby starsze (Europejski 

Rok…, 2010 r., s. 183). Z powyższych powodów, a także w związku 

z przyjęciem Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnością 

(Rezolucja ONZ nr 61/06 2006), za obowiązkowe uznać należy 
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działania poprawiające dostępność przestrzeni, transportu, dóbr 

i usług, zwiększające możliwości udziału osób starszych w życiu 

społecznym.

Ponieważ brak dostępności otoczenia, w tym wszelkich jego 

elementów służących czynnościom z zakresu przemieszczania 

się osób i dóbr materialnych, prowadzi w dłuższej perspektywie 

do ekskluzji w różnych obszarach, a w dłuższej perspektywie 

do izolacji do końca życia, jednym z głównych celów unijnej 

polityki staje się rozwijanie nowych formuł podwyższania 

jakości funkcjonowania osób ze wszystkich grup zagrożonych 

wykluczeniem. Według danych Fundacji Centrum Badania Opinii 

Społecznej (2013 r.) blisko 10% społeczeństwa czuje się wykluczona 

– najczęściej z powodów ekonomicznych (46%) i zdrowotnych 

(31%), jednak problem tzw. społeczeństwa ryzyka jest znacznie 

szerszy i wiąże się z wieloma konsekwencjami spowodowanymi 

rozwojem cywilizacyjnym i technologicznym (Beck, 2012 r., s. 372). 

Według ekspertów życie w nowoczesnym społeczeństwie nasycone 

jest, i będzie w przyszłości, niepewnością jutra i ciągłym strachem 

przed zagrożeniem, a ponadto ponowoczesność kreuje kolejne grupy 

zagrożone wykluczeniem przez nowe rodzaje ryzyka zdrowotnego, 

informatycznego i społecznego oraz nasilające się tendencje 

do indywidualizacji i osamotnienia (m.in. Podgórska-Jachnik, 2018 r.).

Koszty społeczne generowane przez bariery transportowe 

i komunikacyjne, w tym brak możliwości pełnoprawnego 
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uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym, mają szczególne 

znaczenie ekonomiczne i psychologiczne w kontekście jakości życia 

seniorów. Część potencjalnych strat społecznych daje się odczuć 

natychmiast, inne negatywne ich następstwa pozostawać mogą 

przez długi czas ukryte, jednak należy założyć, że większość będzie 

odczuwana przez wszystkich członków społeczeństwa i wpływać 

będzie negatywnie nie tylko na osoby o indywidualnych potrzebach 

wynikającej ze starszego wieku. 

Transport publiczny jest często jedynym środkiem transportu, 

z którego mogą skorzystać seniorzy, jednak strach przed 

podróżowaniem komunikacją zbiorową powoduje, że wiele 

osób starszych izoluje się i nie uczestniczy w życiu społecznym. 

Z aktualnych badań wynika, że konieczność odbywania podróży 

komunikacją zbiorową wiąże się u osób starszych ze stresem 

(Solecka, 2018 r., s. 1255). Czynnik ten niewątpliwie należy 

powiązać z faktem, że użytkowanie różnych elementów 

infrastruktury publicznej stwarza seniorom wiele problemów. 

Badania wykazują, że większość osób starszych, pomimo dobrej 

sprawności intelektualnej, nie może właściwie funkcjonować 

i dotyczy to szczególnie aspektów odbywania podróży 

i dostępności podstawowych celów. Specyfika zgłaszanych 

przez osoby starsze dolegliwości i problemów związanych 

z egzystowaniem w społeczeństwie wskazują na konieczność 

przyjęcia wieloperspektywicznego podejścia do tematyki rozwoju 
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infrastruktury transportowej z uwzględnieniem zagrożenia 

wykluczeniem przy prowadzeniu procesów przygotowania 

i projektowania inwestycji. 

2.3.  Dostępność transportu jako kryterium 
zrównoważonego rozwoju

Standardy służące określeniu stopnia zrównoważonego rozwoju 

społecznego stały się obiektem prowadzonych przez ponad dwie 

dekady analiz międzynarodowych badaczy. Zdaniem niektórych 

tradycyjne wyznaczniki, w tym potrzeby podstawowe (m.in. 

mieszkalnictwo, zdrowe środowisko) zostały trwale wpisane 

do praktyki planowania i obecnie są uzupełniane, a wręcz 

zastępowane przez kryteria takie jak zmiany demograficzne 

(starzenie się społeczeństwa, mobilność) czy partycypacja społeczna 

(Colantonio, 2009 r.). C. Weingaertner i Å. Moberg wśród warunków 

dostępności, zdrowia, inkluzji i bezpieczeństwa wyszczególniają 

potrzebę pozostawania w kontakcie z otoczeniem i przemieszczania 

się, zwracają przy tym uwagę na obowiązek zapewnienia 

dostosowanej do różnych potrzeb sieci połączeń transportowych 

i przestrzeni publicznej przyjaznej dla pieszych (Weingaertner, 

Moberg, 2014 r., s. 125).
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Przestrzeń dla rozwoju
(Obiekty mieszkalne, usługi)

Powiązanie z politykami lokalnymi, regionalnymi,
centralnymi i polityką transportową UE

Infrastruktura 
publiczna
Dostępne obiekty
i usługi transportowe

Życie społeczno-kulturalne
(Wspólne przestrzenie
i działania, poczucie
przynależności 
i identyfikacji)

Struktura planowania zrównoważonego rozwoju społecznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Woodcraft S.; Hackett T., 

Caistor-Arendar L., Design for Social Sustainability: A framework for 

creating thriving new communities. Future Communities, 2011

Współczesne koncepcje zrównoważonego rozwoju oparte 

są na założeniu, że planowanie na różnych jego poziomach 

powinno być rozwijane wokół paradygmatu dostępności. Oznacza 

to między innymi odejście od modernistycznego konceptu silnego 
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funkcjonalizmu i tworzenia monofunkcyjnych dzielnic poprzez 

dążenie do przemieszania funkcji mieszkalnych, handlowych i innych. 

W modernizmie ruch miał służyć sprawnemu przemieszczaniu 

się mieszkańców pomiędzy poszczególnymi strefami, obecnie 

częściej mówi się o świadomym mieszaniu funkcji w celu redukcji 

popytu na transport oraz konsumpcji energii. Wśród założeń 

zrównoważonego planowania przestrzennego wymienia się 

tzw. miasto krótkich dystansów (Węcławowicz, 2012 r., s. 328) 

i wielofunkcyjną przestrzeń. „Ważna jest gęstość i sąsiedztwo, 

łączenie systemami transportu publicznego oraz dostęp do lokalnych 

usług” (OECD, 2012 r., s. 15). Kontrowersyjnym postulatem jest 

oddzielenie miejsc parkingowych od miejsca zamieszkania, co jest 

tłumaczone wysoką skutecznością w kreowaniu korzystnych 

postaw transportowych. Oznaczałoby to bowiem, że przy wyborze 

środka lokomocji przepada argument bliskości, a równe oddalenie 

wyrównuje atrakcyjność transportu publicznego z atrakcyjnością 

samochodów.

Tymczasem badania zachowań komunikacyjnych przeprowadzane 

w Szwecji, Holandii, Austrii, Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech 

wykazują, że, poza podróżami pieszymi, dzisiejsi seniorzy preferują 

podróże samochodem (Solecka, 2018 r., s. 1255–1256). Ten środek 

transportu jest często wybierany zarówno przez mężczyzn, jak 

i kobiety do pokonywania bliższych odległości. Na większe podróże 

wybierany jest transport publiczny pozamiejski. Biorąc pod uwagę 
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współczesne paradygmaty urbanistyczne, wyniki badań z zakresu 

podziału zadań przewozowych wśród seniorów w różnych krajach 

UE oraz fakt, że znaczący procent osób starszych nie jest w stanie 

podróżować pojazdami transportu indywidualnego ze względu 

na dolegliwości zdrowotne, należy poszukiwać odpowiedzi 

na pytanie: dlaczego osoby w starszym wieku nie chcą podróżować 

transportem publicznym? Zwraca się tu uwagę na różne zmiany 

regresywne występujące w okresie, w którym osoby starsze 

pozostają samodzielne funkcjonalnie, w tym na pogorszenie 

niektórych możliwości intelektualnych, obniżoną percepcję zmysłów 

i problemy ruchowe. W ocenach eksperckich określa się, że 30% 

obecnej populacji osób w wieku 60 lat i starszych stanowią osoby 

z różnego rodzaju niepełnosprawnością (Wysocki, 2015 r., s. 8). 
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MOBILNOŚCI
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Wybór sposobu podróży zależy od dostępności wielu jego 

elementów, a osoby starsze często rezygnują z niektórych środków 

transportu, by nie narażać się na niebezpieczeństwo oraz niewygodę 

(Solecka, 2018 r., s. 1257). Według badań preferencji z zakresu 

mobilności wśród osób powyżej 65 roku życia do podstawowych 

przyczyn rezygnacji z usług transportu publicznego zalicza się: brak 

komfortu, niemożność dojechania do wszystkich celów podróży, złą 

informację o rozkładzie jazdy pojazdów, wysokie koszty i wydłużony 

czas podróży (Ibidem). Istotą nowoczesnego transportu staje 

się zatem świadczenie usług adekwatnie do potrzeb z zakresu 

bezpieczeństwa i uniwersalności. Skuteczność działań zmierzających 

do stworzenia elementów służących komfortowemu przemieszczaniu 

się osób starszych będzie nie tylko warunkiem do osiągnięcia 

korzyści ekonomicznych oraz dostępności do usług opiekuńczych 

czy świadczeń medycznych, ale także czynnego, i jakże ważnego, 

uczestnictwa w życiu społecznym, co jest szczególnie istotne dla 

kreowania zrównoważonego rozwoju.

3. Podsumowanie 

Realizowane dotychczas projekty przyczyniają się do poprawy 

sytuacji osób z brakiem pełnej sprawności, ale jest jeszcze wiele 

do zrobienia, aby dostarczyć usługi transportowe dostosowane 

do potrzeb starzejącej się populacji. Zgodnie z założeniami 

przyjmowanymi w Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
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(Dostępność…, s. 8) dla swobody w poruszaniu się środkami 

transportu ważne jest niwelowanie ograniczeń związanych 

z barierami w obszarze infrastruktury i samego świadczenia usługi 

transportowej, co dotyczy także osób starszych. Łatwe i bezpieczne 

poruszanie się będzie zależne nie tylko od elementów takich jak 

niskopodłogowy tabor. Oznacza ono wdrażanie zaawansowanych 

systemów transportowych poprawiających jakość i efektywność 

usług oferowanych osobom starszym oraz likwidację barier 

komunikacyjnych, m.in. poprzez dostarczanie dostępnej informacji 

o tym, jak można poruszać się łatwiej i bezpieczniej.

Analiza dotychczasowych doświadczeń i bieżących potrzeb z zakresu 

mobilności seniorów nie stanowi tymczasem jedynego wyznacznika 

dla przyszłego rozwoju unijnych projektów transportowych. 

Bardzo istotny wydaje się także aspekt właściwego monitorowania 

spójności perspektyw inwestycji infrastrukturalnych z nowymi 

politykami społecznymi i instrumentami planowania przestrzennego 

z tendencją do kreowania zrównoważonego rozwoju. Kierunek 

ewolucji infrastruktury związanej z funkcją przewozową i właściwym 

dystrybuowaniem wszelkich usług, z których korzystać mogą osoby 

starsze, uwzględniać powinien prognozowane zmiany struktury 

demograficznej ludności, w tym nowe rozwiązania z zakresu 

planowanego rozmieszczenia przestrzennego zasobów i odbiorców 

oraz ich potrzeb.
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Dążenie do faktycznego podnoszenia jakości życia osób w rosnącej 

wciąż starszej grupie wiekowej związane jest z realizacją unijnych 

projektów, zgodnie z założeniami uniwersalności. Pamiętać 

należy, że wielu seniorów, pomimo braku pełnej sprawności, chce 

prowadzić aktywny tryb życia i być mobilna. Tym samym istnieje 

potrzeba częstego przemieszczania się i pożądane jest, aby osoby 

starsze mogły korzystać z różnych środków transportu. W ramach 

ulepszania systemu transportu publicznego szczególnie ważne 

będzie odchodzenie od podejścia kategorialnego wobec jednostek 

i grup na rzecz identyfikacji realnych potrzeb i możliwości, aby 

zapewnić wszystkim użytkownikom bezpieczeństwo i dostępność 

dla życia na wysokim poziomie jakości.

Notka biograficzna  
Joanna Borowczyk – doktor nauk technicznych, adiunkt w Instytucie 

Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. W kooperacji 
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udział w działaniach na rzecz upowszechniania wiedzy na temat 

projektowania uniwersalnego. 
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PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE 
– WYZWANIE NASZYCH CZASÓW 
– PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH

Edyta Boratyńska-Karpiej 

Słowa kluczowe: projektowanie uniwersalne, niepełnosprawność, 

równość, transport, dostępność

Abstrakt

Dostępność transportu dla osób z niepełnosprawnością oraz 

o ograniczonej możliwości poruszania się to m.in. transport przyjazny 

i dostępny dla każdego podróżnego. Uniwersalne projektowanie 

jest jednym ze sposobów zapewnienia takiej dostępności. Centrum 

Unijnych Projektów Transportowych apeluje o stosowanie 

w projektach unijnych zasad projektowania uniwersalnego.

The availability of transport for people with disabilities and reduced 

mobility is transport friendly and available to every traveler. Universal 

design is one way to ensure such accessibility. The Center for 

EU Transport Projects calls for the application of EU principles of 

universal design in projects.
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1. Wstęp

Światowy Raport o Niepełnosprawności WHO (World Health 

Organization) i Banku Światowego wskazuje, że 15% wszystkich 

mieszkańców świata doświadcza niepełnosprawności (w Polsce 

to około 12% wszystkich mieszkańców kraju). Warto pamiętać, 

że każdy z nas jest trochę niepełnosprawny (walizka, wózek 

z dzieckiem, wysokie obcasy czy małe dziecko skutecznie ograniczają 

możliwości poruszania się). Każdy ma swoje szczególne potrzeby, 

które zwłaszcza w podróży mogą być trudniejsze do zaspokojenia. 

Podróż oznacza wyjście poza własną strefę komfortu i możliwość 

znalezienia się w nieprzewidzianych sytuacjach. Jednakże każdy 

powinien mieć możliwość korzystania z niej na równych warunkach. 

Dlatego osoby odpowiadające za realizowanie lub planowanie 

projektów transportowych (infrastrukturalnych lub taborowych), 

powinny stale pamiętać o pełnej dostępności. 

Dostępność to właściwość środowiska fizycznego, transportu, 

technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz 

towarów i usług, pozwalająca osobom z niepełnosprawnościami 
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na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. 

Dostępność jest warunkiem wstępnym prowadzenia przez wiele 

osób z niepełnosprawnościami niezależnego życia i uczestniczenia 

w życiu społecznym i gospodarczym. 

Dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność jest więc 

jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie, 

którego celem lub skutkiem jest naruszenie lub zniweczenie 

uznania, korzystania lub wykonywania wszelkich praw człowieka 

i podstawowych praw wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, 

w dziedzinie społecznej kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek 

innej, za zasadzie równości między osobami. Obejmuje to wszelkie 

przejawy dyskryminacji, w tym co istotne – odmowę racjonalnego 

usprawnienia. 

O dostępności trzeba więc myśleć szeroko, ponieważ różnego 

rodzaju ograniczenia dotyczą znacznej części społeczeństwa 

i z dużym prawdopodobieństwem w jakimś momencie życia mogą 

dotknąć każdego z nas. Kryterium dostępności powinno więc mieć 

charakter uniwersalny i należy o nim pamiętać, podejmując każde 

działanie. 

Trzeba mieć dużo siły, odwagi, a czasem potrzebować i domagać 

się pomocy, by na przykład wyjść na spacer z dzieckiem (o ile nie 

ma windy), gdy sami jeździmy na wózku, poruszamy się o kulach, 

mamy ograniczoną chwytliwość dłoni, słabo lub wcale nie widzimy. 
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Niestety prawda jest taka, że zazwyczaj zamawiając i projektując 

różne rozwiązania czy wdrażając projekty, nie zastanawiamy się nad 

tymi wszystkimi kwestiami. Sprawa przecież teraz nas nie dotyczy. 

Dopiero gdy sami lub nasi bliscy napotkają na problem, wtedy nagle 

okazuje się, że jakieś utrudnienie istnieje, bo na przykład właśnie 

nie ma windy. Mówiąc więc o dostępności, nie sposób nie mówić 

o projektowaniu uniwersalnym, czyli projektowaniu dla wszystkich.

Prawo międzynarodowe zachęca do promowania idei projektowania 

uniwersalnego (projektowania dla wszystkich) oraz tworzenia 

otoczenia dostępnego dla wszystkich. W dokumentach 

międzynarodowych pojawia się pojęcie projektowania uniwersalnego, 

które w Deklaracji Sztokholmskiej Europejskiego Instytutu 

Projektowania i Niepełnosprawności, a także Konwencji ONZ 

o prawach osób niepełnosprawnych, mówi o projektowaniu biorącym 

pod uwagę różnorodność potrzeb ludzkich i produktów, środowiska, 

programów i usług w taki sposób, aby były użyteczne dla wszystkich. 

Wynika z tego więc, że zarówno dostępność, jak i projektowanie 

uniwersalne, dotyczą nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale 

również osób o ograniczonej mobilności, w tym osób starszych, 

kobiet w ciąży, rodzin wielodzietnych czy nawet osób o nietypowym 

wzroście. 

Warto też zwrócić przy okazji uwagę, iż zapewnienie dostępności 

to złożony proces do którego należy podchodzić systemowo. 

Dostępność bowiem to nie tylko odpowiedni tabor, ale również 
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właściwe rozwiązania architektoniczne w przestrzeni dworcowej 

oraz węzłów przesiadkowych, a także m.in. szkolenia personelu 

obsługującego transport. Nie można również zapominać 

o rozwiązaniach technicznych dedykowanych osobom o ograniczonej 

sprawności.

2. Co to jest projektowanie uniwersalne?

Projektowanie uniwersalne (universal design) to koncepcja 

stworzona przez amerykańskiego architekta Ronalda Mace’a. 

W swoim założeniu odnosiła się do architektury, ale wkrótce okazało 

się, że projektowanie uniwersalne może być stosowane również przy 

tworzeniu przedmiotów użytkowych, wnętrz, nowych technologii, 

usług transportowych, komunikacyjnych, urządzeń elektronicznych, 

interfejsów komputerowych, stron www itp.

Projektowanie uniwersalne jest podejściem strategicznym, stąd jego 

założenia stosuje się na wszelkich etapach tworzenia produktów 

i usług czy kreowania otoczenia – od planowania, projektowania, 

produkcji poprzez konserwację czy monitoring.

Strategia uniwersalnego projektowania propaguje zrównoważony 

rozwój głównie w jego wymiarze społecznym.

Zgodnie z tą ideą należy tak wymyślić produkt, usługę, budynek 

lub przestrzeń (nas interesuje przestrzeń dworcowa), żeby jak 

najbardziej poszerzyć grono jej użytkowników, bez potrzeby 
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specjalnej adaptacji. W związku z tym projektując, musimy myśleć 

od samego początku o tym, aby to, co będziemy wdrażać/budować, 

spełniało możliwie różnorodne potrzeby, bardzo różnych osób. Dzięki 

takiemu projektowaniu nasz produkt nie będzie wykluczał nikogo 

(lub będzie stwarzał ograniczenia dla możliwie najmniejszej grupy 

odbiorców). Przestrzeń publiczna, jak sama nazwa wskazuje, jest dla 

każdego. Dobry projekt to taki, który zapewnia możliwie szerokiej 

grupie społecznej dostęp do sfery publicznej, wszelkich dóbr i usług, 

niezależnie od stopnia sprawności, statusu rodzicielskiego itp.

Projekty nie są więc tworzone wyłącznie z myślą o ograniczonej 

grupie adresatów, np. o osobach z niepełnosprawnością ruchową. 

Mają one być dostosowane do potrzeb wszystkich potencjalnych 

użytkowników i użytkowniczek. Produkty i obiekty stworzone 

zgodnie ze standardami projektowania uniwersalnego nie wymagają 

adaptowania ani wprowadzania dodatkowych rozwiązań dla 

osób z grup tzw. dysfunkcyjnych (przykładem projektowania 

uniwersalnego jest wejście do budynku na poziomie 0, a nie 

zbudowanie osobnego podjazdu dla osób poruszających się 

na wózkach, często jeszcze do tego z drugiej strony budynku). 

W żaden sposób nie wolno też podkreślać, że produkt został 

zaprojektowany specjalnie na potrzeby osób z ograniczoną 

możliwością poruszania się czy też tzw. specjalnymi potrzebami 

(na przykład toaleta publiczna z przewijakami dla małych dzieci, a nie 

osobne pomieszczenie z oznaczeniem „dla matki z dzieckiem”). Nie 
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wyklucza się przy tym konieczności jednoczesnego użycia urządzeń 

pomocniczych wynikających z potrzeb poszczególnych grup osób 

z ograniczoną sprawnością (np. aparatów słuchowych).

Produkty i otoczenie stworzone zgodnie z tym podejściem 

są dostępne, funkcjonalne i bezpieczne.

3. Projektowanie uniwersalne jest super!

Wydawać by się mogło, że nie ma w tym nic skomplikowanego. 

Myślimy o wszystkich bez wyjątku i projektujemy przestrzenie, 

transport etc. dla wszystkich, uwzględniając przy tym ich szczególne 

potrzeby. W rzeczywistości wcale nie jest to takie łatwe. Osoby 

starsze, podróżni z walizkami, osoby z niepełnosprawnościami, 

rodzice z dziećmi mają zupełnie inne potrzeby we wspólnej 

przestrzeni niż ludzie młodzi i sprawni. Ponadto projektodawcy 

publiczni zawsze muszą myśleć o kosztach, a istnieje pogląd, 

iż dostępność transportu dla osób z ograniczoną możliwością 

poruszania się dużo kosztuje. Trzeba jednak zdecydowanie 

podkreślić, iż to przeprojektowywanie wszystkiego w zależności 

od pojawiających się w danej chwili potrzeb wynikających 

z np. starzenia się społeczeństwa jest kosztowne i czasochłonne. 

Dlatego bardziej opłaca się przed zaprojektowaniem taboru 

infrastrukturalnego czy wybudowaniem przystanku, peronu czy 

budynku dworca pomyśleć i wdrożyć projekt zgodnie z warunkami 

projektowania uniwersalnego. Oczywiście trzeba przy tym 
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pamiętać, że dostępności nie da się zaplanować raz na zawsze, 

bo technika rozwija się w każdej dziedzinie. Przy projektowaniu 

uniwersalnym jest jednak szansa, że mniej pracy i nakładów będzie 

można zainwestować w dostępność na etapie jej rozwijania czy 

udoskonalania. 

Bardzo ważnym elementem wdrażania zasad projektowania 

uniwersalnego jest konsultowanie planowanych rozwiązań na etapie 

projektowania, korzystanie z dostępnych publikacji, udostępnianych 

przez organizacje pozarządowe, np. wskazującymi konkretne 

rozwiązania. Warto to robić, gdyż myśląc w kategorii kosztów – 

konsultowanie nic nie kosztuje w przeciwieństwie do konieczności 

poprawy dostępności już po zakończeniu realizacji projektu.

4. Zasady projektowania uniwersalnego12

Zasada 1 określa, że za użyteczne rozwiązania uważa się takie, 

z których mogą korzystać jednocześnie wszyscy, bez względu 

na możliwości funkcjonalne użytkownika, tj. gdy jest to możliwe, 

użytkowanie powinno być identyczne dla wszystkich, a jeśli nie 

jest to możliwe, należy zastosować użytkowanie ekwiwalentne; 

unikanie rozwiązań, które pogłębiałyby segregację i stygmatyzację; 

należy zapewnić, aby użytkowanie nie naruszało prywatności, 

bezpieczeństwa i poczucia pewności oraz realizowane było na równi 

12 Wysocki M., (2010 r.), s. 21 Design for all The Center for Universal Desig

http://www.designforall.in/newsletter_March2009.pdf
https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciples.htm
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z innymi użytkownikami; projekt powinien być atrakcyjny dla 

wszystkich.

Zasada 2 wskazuje, że projekt uwzględnia szeroki zakres 

indywidualnych preferencji i możliwości użytkowania, tj. zapewnia 

wybór metody użytkowania; umożliwia użytkowanie przez osoby 

lewo- i praworęczne; ułatwia użytkownikowi dokładność i precyzję 

korzystania z projektowanego rozwiązania; zapewnia możliwość 

skorzystania w różnym tempie, w zależności od percepcji i mobilności 

użytkownika.

Zasada 3 nawiązuje do konieczności zastosowania takich rozwiązań, 

które będą intuicyjne w użytkowaniu i będą uwzględniały 

doświadczenie, wiedzę, umiejętności językowe lub aktualne 

możliwości koncentracji użytkownika, tj. eliminują zbędną złożoność 

i skomplikowanie projektu; zwiększają możliwości intuicyjnego 

korzystania z rozwiązania; przy korzystaniu uwzględniają 

w maksymalnym zakresie umiejętności użytkownika (w czytaniu, 

pisaniu czy zdolności językowe); uwzględniają priorytety informacji; 

zapewniają skuteczną informację (zwrotną) podczas użytkowania 

i po jego zakończeniu.

Zasada 4 wskazuje na konieczność zastosowania informacji 

z uwzględnieniem zakresów percepcji człowieka i warunków 

otoczenia, tj. do przekazywania istotnych informacji należy: stosować 

piktogramy, informację dotykową i głosową; zapewnić odpowiedni 
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kontrast dla informacji, z uwzględnieniem warunków otoczenia; 

zmaksymalizować czytelność istotnych informacji; rozróżnić 

informację w zakresie orientacji przestrzennej i sposobu korzystania; 

zapewnić możliwość dostępu do informacji poprzez urządzenia 

będące w dyspozycji osób z ograniczeniami sensorycznymi.

Zasada 5 określa, że należy minimalizować zagrożenia i przypadkowe 

negatywne konsekwencje podczas użytkowania rozwiązań 

technicznych i przestrzennych, tj. stosować rozwiązania i ich 

lokalizację w taki sposób, aby były dostępne, a jednocześnie 

eliminować wszelkie zagrożenia w czasie użytkowania; 

wprowadzać czytelne ostrzeżenia o zagrożeniach lub możliwości 

popełnienia błędu; stosować rozwiązania cechujące się pewnością 

bezpieczeństwa użytkowania; ograniczyć czynności, które powodują 

znużenie i wymagają skupienia podczas użytkowania.

Zasada 6 to konieczność stosowania takich rozwiązań, które nie 

powodują nadmiernego wysiłku podczas użytkowania, tj. pozwalają 

użytkownikowi zachować naturalną pozycję ciała; nie wymagają 

użycia nadmiernej siły podczas użytkowania; należy zminimalizować 

konieczność powtarzania czynności podczas użytkowania oraz 

zminimalizować konieczność stałego wysiłku fizycznego.

Zasada 7 wskazuje na konieczność zapewnienia odpowiedniej 

przestrzeni do wykonania danego działania, z uwzględnieniem 

możliwości funkcjonalnych człowieka, w tym ograniczeń 
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w mobilności i percepcji oraz pozycji ciała (na stojąco lub siedząc), 

tj. należy: zapewnić pole widzenia dla dowolnej pozycji ciała; 

umożliwić dostęp i skorzystanie z rozwiązania z pozycji siedzącej 

(np. na wózku inwalidzkim) lub stojącej, uwzględniając szeroki zakres 

wzrostu użytkownika; uwzględnić warunki ergonomiczne dłoni przy 

konstruowaniu uchwytów i elementów sterowania urządzeniami; 

zapewnić odpowiednią przestrzeń do korzystania z rozwiązań 

przez użytkowników posługujących się osobistymi urządzeniami 

wspomagającymi mobilność lub percepcję czy wymagających 

pomocy osobistej (opiekuna, asystenta).

Jest tylko 7 zasad, ale dla niektórych AŻ 7. Jako uzupełnienie Konrad 

Kaletsch stworzył jeszcze jedną zasadę: równoprawny dostęp 

do środowiska. Oznacza ona, iż należy zapewnić równoprawny 

dostęp do środowiska, korzystanie ze środków transportu, 

produktów i z usług powszechnych lub powszechnie zapewnianych 

w taki sposób, aby nie powodowało to sytuacji, gdy korzystający 

z nich czuje się w jakikolwiek sposób dyskryminowany czy 

stygmatyzowany. Odnosi się to do sytuacji, gdy indywidualna 

ocena rozwiązania może wpływać na postrzeganie siebie, jak 

również postrzeganie przez innych naszych różnic fizycznych czy 

niepełnosprawności jako cech dyskryminujących lub niewspółmiernie 

wyróżniających się.
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5.  Przykład projektowania uniwersalnego 
z „CUPTowego podwórka”

Tramwaje i autobusy wysokopodłogowe na szczęście znikają z polskich 

ulic, choć niestety w tempie nie dla wszystkich zadowalającym. Jeszcze 

niedawno w ogóle były normą. Wystarczy złamać nogę lub próbować 

wsiąść do takiego pojazdu z wózkiem dziecięcym, żeby zrozumieć 

jakim problemem są wąskie drzwi i schodki. Jaki problem ma osoba 

z niepełnosprawnością, żeby wsiąść do takiego tramwaju? Już duża 

czy ciężka walizka stanowi problem, a co dopiero np. kule czy wózek, 

na którym porusza się osoba z niepełnosprawnością ruchową. 

Autobusy i tramwaje niskopodłogowe są przyjazne dla wszystkich 

mieszkańców i sprawiają, że łatwiej jest nam zachować niezależność 

i swobodnie poruszać się po mieście.

Równość szans i niedyskryminacja, a szczególnie dostępność 

dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z najważniejszych 

zasad, których należy przestrzegać, realizując unijny projekt, 

co wynika z wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020.

Nie należy jednak ograniczać działań w tym zakresie tylko 

do projektów z dofinansowaniem unijnym. Projektowanie 

uniwersalne już dziś może poszerzyć nasze horyzonty i ułatwiać nam 
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życie, kiedy będziemy tego potrzebować i kiedy, mimo pojawiających 

się naszych ograniczeń, będziemy chcieli być pełnoprawnymi 

uczestnikami rzeczywistości i przestrzeni publicznej.

Na etapie projektowania składników infrastruktury 

ogólnodostępnej oraz konstruowania taboru komunikacji 

publicznej zawsze należy uwzględniać zasady „Uniwersalnego 

Projektowania” produktów, środowiska, programów i usług 

w taki sposób, aby były użyteczne dla wszystkich, w możliwie 

największym stopniu. W efekcie pojazdy oraz infrastruktura 

powinny tworzyć spójny organizm zawierający kompatybilne, 

powtarzalne, a przede wszystkim funkcjonalne i łatwe w użyciu 

rozwiązania zapewniające:

•  możliwość swobodnego poruszania się w miejscach 

publicznych;

•  możliwość swobodnego korzystania ze środków trasportu 

publicznego;

• nieskrępowany i skuteczny dostęp do wszelkiej informacji.

Bibliografia:
1. Błaszak M., Przybylski Ł., Rzeczy są dla ludzi. Projektowanie 

uniwersalne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 

2010 r.



190

2. Boratyńska Karpiej E., Obarymska-Dzierzgwa J., Wpływ 

projektów transportowych zrealizowanych z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 

na mobilność osób z niepełnosprawnościami oraz osób 

z ograniczoną możliwością poruszania się, Warszawa 2018 r.

3. Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów 

obsługi podróżnych z niepełnosprawnością oraz ograniczoną 

możliwością poruszania się, Urząd Transportu Kolejowego, 

Warszawa 2017.

4. Kowalski K., Projektowanie bez barier – wytyczne.

5. Poradnik przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Realizacja 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów 

projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 

2014–2020.

6. Projektowanie uniwersalne. Objaśnienie koncepcji, Ministerstwo 

Ochrony Środowiska, Norwegia 2007 r.

7. Wysocki M., Dostępna przestrzeń publiczna, publikacja Fundacji 

Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 2009.Akty prawne

8. Konwencja ONZ Praw Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 1169).

9. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020.

https://www.integracja.org/portfolio/projektowanie-bez-barier-wytyczne/


191

Notka biograficzna  
Edyta Boratyńska-Karpiej – politolog z 16-letnim doświadczeniem 

w sektorze transportu (m.in. realizacja projektów unijnych, 

opracowywanie procedur zarządzania Funduszem Spójności dla 

Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów w perspektywie 2007–2013 

oraz opracowywanie i monitoring realizacji rządowych programów 
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AKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH  
W TWORZENIU POLITYKI 
TRANSPORTOWEJ W ZAKRESIE  
OGÓLNODOSTĘPNEJ 
KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ 

Piotr Kowalski 

Słowa kluczowe: organizacja pozarządowa, dostępność, 

społeczeństwo, transport, NGO

Abstrakt

Autor artykułu omawia przykłady aktywności organizacji 

pozarządowych w tworzeniu polityki transportowej w miastach. 

Przedstawia różne metody współpracy, wskazując zalety 

i zagrożenia, które można napotkać, wskazując sposoby ich 

rozwiązania i zapobiegania. Omówione zostały zarówno przykłady 

związane z włączaniem organizacji do prac urzędów i organizatorów 

transportu, jak i wykorzystywanie pracy ekspertów.

Przykłady przytoczone w artykule pochodzą z różnych miast Polski 

(Łódź, Poznać, Warszawa, Wrocław) i miały miejsce w ostatnich 

latach. Jako przykład sukcesu współpracy pomiędzy NGOsami 
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a miastem wymieniona jest budowa przystanku przesiadkowego 

na trasie WZ i linii ŁTR w Łodzi. 

Dodatkowo, ze względu na zainteresowania autora, omówiona jest 

aktywność organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami.

Article describes examples of the activity of non-governmental 

organizations in creating transport policy in the cities. It presents 

various methods of cooperation, indicates the advantages and threats 

that can be encountered signal ways of solving and preventing them. 

The article is dedicated not only to examples related to including 

organizations as an entity, but also those using experts’ work for the 

local goverments and transport organizers.

The examples indicated in the article come from various Polish cities 

(Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław) and took place in recent years. 

An example of the success of cooperation between NGOs and local 

authorities is the construction of a interchange stop on the W-Z route 

and ŁTR line in Łódź.

Additionally, due to the author’s interests, the activity of non-

governmental organizations acting for the benefit of people with 

disabilities is discussed.

Organizacje pozarządowe, czyli przede wszystkim fundacje oraz 

stowarzyszenia, są ważną częścią społeczeństwa obywatelskiego 
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i powinny brać udział w tworzeniu, a także w planowaniu polityki 

transportowej. Wydawałoby się, że to oczywiste, ale czasem 

trzeba także powtarzać oczywistości, żeby stały się codzienną 

praktyką. Angażowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych 

wymaga gotowości do współpracy od obu stron dialogu, czyli 

zarówno od decydentów, jak i reprezentantów NGOsów. Czasem 

ta współpraca jest realizowana w sposób modelowy. Niestety 

jest też wiele przykładów, gdy oczekiwania społeczne (których 

wyrazicielem jest trzeci sektor) nie tylko nie są uwzględniane, ale też 

osoby odpowiedzialne za tworzenie i realizację polityki transportowej 

robią wszystko, by działaczy społecznych zniechęcić, a ich rolę jak 

najbardziej zmniejszyć.

Często jako głos społeczeństwa traktowany jest głos mediów. 

To artykuły w gazetach i wpisy na portalach społecznościowych 

traktowane są jako głos opinii publicznej. Niestety życie dostarcza 

wielu przykładów, gdy media prezentują rozwiązania bardzo 

jednostronnie lub artykuły pozbawione są wiedzy eksperckiej. 

Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w Łodzi podczas dyskusji 

o wprowadzeniu autobusów wewnątrz osiedla Janów-Olechów. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że mowa była o autobusach 

jeżdżących co 20 minut i będących linią łącznikową do głównych 

miejsc przesiadek. Najczęściej prezentowaną postawą (taką, która 

aktywizuje) jest działanie przeciwko proponowanemu rozwiązaniu, 

bez zbadania jego faktycznych skutków, kosztów społecznych 
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i ekonomicznych realizacji i zaniechania realizacji.  Także w tym 

wypadku najszybciej odezwali się przeciwnicy zmiany tras 

autobusów. Proponowali, żeby zmniejszyć odległość do przystanków 

i wprowadzić ruch autobusowy na ulice osiedlowe. Podstawowym 

argumentem przeciw realizacji propozycji był ten o spadku liczby 

miejsc do parkowania. Pojawiły się także obawy dotyczące 

hałasu i wzmożonego ruchu. Media lokalne dały głównie okazję 

do wypowiedzenia się przeciwnikom. Zaniepokojeni dziennikarze 

podsunęli mikrofony przedstawicielkom i przedstawicielom 

mieszkańców, konfrontowali ich zdanie z pracownikami organizatora 

transportu publicznego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. 

Były jednak dwa środowiska, o których było cicho. Ich przedstawicieli 

nikt o zdanie nie pytał. Z jednej strony nie było więc głosów osób 

chętnych do korzystania z transportu, a z drugiej przedstawicieli 

organizacji społecznych, które wspierają rozwój zrównoważonego 

transportu. A takie organizacje działają w Łodzi i dysponują rozległą 

wiedzą ekspercką, trzeba tylko chcieć z niej korzystać. Nawet 

jeśli nie robią tego bezpośrednio media, powinno być to w kręgu 

zainteresowań osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki 

transportowej.

Grupy pasjonatów komunikacji publicznej (autobusowej, 

tramwajowej, trolejbusowej czy kolejowej) to często nie tylko 

spotterzy, fotografujący tabor czy analizujący nowinki techniczne, 

ale bardzo często osoby, które śledzą polskie, europejskie i światowe 
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rozwiązania w zakresie organizacji transportu, wykorzystywania 

rozwiązań multimodalnych czy nowatorskich rozwiązań 

organizacyjnych. Współpraca z takimi organizacjami, które mogą 

i powinny pełnić rolę think tanków, nie powinna więc ograniczać 

się do organizowania dni otwartych w zajezdniach czy tworzenia 

okazji do wykonywania fotografii. Gromadzona, analizowana 

i adaptowana lokalnie wiedza, wspólnie z wiedzą specjalistów 

pracujących u organizatorów transportu czy przewoźników, może 

być przyczynkiem do konfrontacji utartych schematów działania 

i zmieniających się oczekiwań pasażerów i klientów.

Jak korzystać ze zgromadzonej wiedzy? Pytać, konsultować, dzielić 

się doświadczeniami, organizować wspólne wizyty studyjne, 

korzystać z zaproszeń na takie wizyty organizowane przez NGOsy. 

Form możliwej współpracy może być bardzo wiele. W niektórych 

miastach samorządy organizują ciała doradcze zrzeszające 

urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nazwy 

są różne (komisje dialogu obywatelskiego w Łodzi, komisje 

dialogu społecznego w Warszawie, grupy dialogu społecznego 

we Wrocławiu), ale zasady działania podobne. Grupa organizacji 

pozarządowych i grupa urzędników spotykają się cyklicznie, 

konsultują przygotowywane dokumenty, pomysły czy zamierzenia 

urzędu. Niestety można napotkać na problemy – lekceważenie 

ze strony urzędników, pozorny dialog czy pomijanie proponowanych 

rozwiązań, bo uwarunkowania są „społecznikom” nieznane. Ale jest 



197

też sporo pozytywnych przykładów, gdy wymiana doświadczeń 

przyczynia się do wprowadzania nowych rozwiązań. Planując pracę 

grupy konsultacyjnej, należy pamiętać, że czasem będą sytuacje, gdy 

należy zapłacić za przygotowywane dokumenty i analizy. Oczywiście 

społeczna praca i chęć doprowadzenia do zmiany będą główną siłą 

napędową działaczy społecznych, ale należy pamiętać, że ekspercka 

wiedza kosztuje i powinna być wynagradzana.

Inną metodą współpracy jest angażowanie osób wywodzących 

się z organizacji pozarządowych do pracy w urzędzie czy 

u realizatora transportu. Dla osób działających w organizacjach 

pozarządowych jest to często okazja do wdrożenia w życie swoich 

pomysłów i obserwacji. Jednak pod warunkiem, że stanowisko, 

na które prowadzona jest rekrutacja, gwarantuje moc sprawczą. 

W innym przypadku może to rodzić frustracje i nieporozumienia 

zarówno po stronie osób pochodzących z NGO, jak i wśród 

pracodawcy. Konfrontacja stylu pracy w urzędzie ze stylem 

pracy w organizacji pozarządowej może być niespodzianką 

i to niespodzianką o nieprzyjemnych konsekwencjach. Świat 

procedur, formalnych rozwiązań, notatek i szczegółowej 

dokumentacji może być zaskakujący dla ekspertów pochodzących 

z organizacji pozarządowych, czas pomiędzy podjęciem decyzji 

a jej wdrożeniem w życie czy pewien bezwład organizacyjnych 

(szczególnie dużych urzędów) może być czynnikiem, który 

zniechęca do pracy. Żeby angażowanie ekspertów miało sens, 
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należy, moim zdaniem, dbać zarówno o realne wykorzystanie 

wiedzy, jak i wdrożenie nowych pracowników do procedur. 

Myślę, że przykładem sukcesu we wdrożeniu eksperta w pracę 

urzędu może być zatrudnienie w Zarządzie Dróg i Transportu 

w Łodzi dyrektora związanego wcześniej z Inicjatywą na rzecz 

zrównoważonego transportu. „Jako częściowe niepowodzenie 

można za to zidentyfikować doświadczenia pełnomocnika 

Prezydenta Poznania ds. polityki rowerowej. Ostatecznie 

zderzenie z codziennością pracy urzędu skończyło się wzajemnym 

obarczaniem odpowiedzialnością  za to nieporozumienie na łamach 

prasy. W mediach pojawił się zarówno - pełen rozgoryczenia - 

wywiad z byłym już pełnomocnikiem jak i odpowiedź jednego 

z wiceprezydentów Poznania, który wiele słów poświęcić na opis 

„niedostosowania byłego podwładnego” zamiast przynajmniej 

docenić to co pozytywnego wspólnie udało się osiągnąć. Historii 

negatywnych jest oczywiście w tym obszarze bardzo dużo ale 

szczęśliwie pojawia się też coraz więcej przykładów pozytywnej 

i harmonijnej współpracy. Jednym z najbardziej widocznych 

przykładów wykorzystywania dobrych pomysłów zgłaszanych przez 

organizacje pozarządowe jest przystanek w Łodzi łączący trasę WZ 

i Łódzki Tramwaj Regionalny, czyli popularna „stajnia jednorożców”. 

Potrzebę takiego rozwiązania i związanej z tym przebudowy 

zgłaszali w 2006 roku eksperci tworzący łódzką Inicjatywę na Rzecz 

Przyjaznego Transportu. Początkowo ta koncepcja nie znalazła 

zrozumienia wśród osób odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury. 
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Na szczęście, w efekcie realizacji wielkiej przebudowy trasy 

WZ, pomysł został zrealizowany. Jego autorzy znaleźli zresztą 

zatrudnienie w Zarządzie Dróg i Transportu, chociaż to nie jest 

już historia z dobrym finałem. Wdrażanie nowej siatki połączeń 

(której twarzą uczyniono jednego z pomysłodawców „Stajni”) było 

przykładem na zderzenia koncepcji pozarządowych z realiami pracy 

urzędu. 

Reforma siatki połączeń odbyła się w 2018 r. i była największa 

od prawie 15 lat zmianą w tym zakresie wprowadzoną 

w Łodzi. Niestety nie jest to przykład modelowy. Brakowało 

dobrej komunikacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, 

a organizatorem transportu. Ze spójnej koncepcji wybrano tylko 

niektóre rozwiązania, z których część okazała się karykaturą 

proponowanych rozwiązań. Także na etapie komunikacji medialnej 

popełniono błędy, które dodatkowo sprowadzały na przedstawicieli 

organizacji pozarządowych zarzuty stawiane przez media oraz gniew 

mieszkańców, którym zmieniono trasy i rozkłady jazdy autobusów, 

które jeździły daną trasą przez kilkadziesiąt lat. Cały proces niestety 

nie budował wzajemnego zaufania. A ono musi być podstawą dobrej 

i skutecznej współpracy.

Na zakończenie chciałbym wskazać zupełnie inny sposób 

angażowania organizacji pozarządowych w prowadzenie polityki 

transportowej. Przykładem takiej działalności jest fundacja Vis Maior 

z Warszawy czy Towarzystwo na Rzecz Ociemniałych z Lasek. 
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Zarówno te organizacje, jak i wiele innych działających na rzecz osób 

z niepełnosprawnością wzroku przygotowują swoich członków i inne 

osoby niewidome i słabowidzące do samodzielnego poruszania 

się po mieście i korzystania z komunikacji publicznej. Dzięki 

takim działaniom więcej osób może prowadzić niezależne życie. 

Zaangażowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz 

osób z niepełnosprawnością to także inicjatywy wypływające 

od organizatorów transportu i przewoźników. Tu jako pozytywny 

przykład można przytoczyć organizowanie konsultacji potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami przy planowaniu zakupów nowych 

pojazdów komunikacji publicznej w Warszawie. Organizowane 

były specjalne panele z użytkownikami, którzy mogli podzielić się 

z pracownikami przygotowującymi dokumentację przetargową 

swoimi strategiami korzystania z komunikacji.

Angażowanie organizacji pozarządowych może przybierać 

różne formy i prowadzić do pozytywnych skutków. Warunkiem 

harmonijnej współpracy jest jednak przede wszystkim uznanie przez 

organizatorów transportu i urzędy, że eksperci tworzący organizacje 

pozarządowe mogą być wartościowymi i merytorycznymi 

partnerami.

Notka biograficzna  
Piotr Kowalski – członek zarządu spółdzielni socjalnej FADO – firmy 

zajmującej się dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami. 
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Związany z organizacjami pozarządowymi. Ekspert dostępności. 

Współautor społecznego raportu alternatywnego z wdrażania 

w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. 

Członek Komisji Ekspertów ds. OzN przy Rzeczniku Praw 

Obywatelskich. Przewodniczący KDO ds. polityki lokalowej Urzędu 

Miasta Łodzi.

Autor i współautor opracowań dotyczących dostępności. Instruktor 

harcerski i działacz społeczny. Jest koordynatorem usługi 

wideotlumacz.pl, która umożliwia kontakt z tłumaczem języka 

migowego na odległość. Laureat europejskiej nagrody „Innowacje 

w polityce” przyznanej za najlepszą inicjatywę poprawiającą jakość 

życia.

Historyk. Ukończył Uniwersytet Łódzki.
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PODSUMOWANIE
Każdy ma prawo do dostępności transportu. Dostępność transportu 

jest prawem każdego.

 � Jeśli zapewniasz transport, to zrób to tak, aby był on dostępny 

dla wszystkich BEZ rozróżniania. 

 � Pamiętaj, że mobilność, transport, możliwość swobodnego 

przemieszczania się to istotny element rzeczywistości decydujący 

o jakości i niezależności życia wszystkich BEZ WYJĄTKU. 

 � Wspólnie dążmy do tego, aby dobrych rozwiązań było coraz 

więcej, i aby coraz lepiej odpowiadały one na potrzeby 

wszystkich użytkowników infrastruktury i środków transportu.
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