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Ekspertyza 

Obsługa pasażerów w komunikacji miejskiej odbywa się dwa razy podczas jednego 

przejazdu. Rozpoczyna się ona, gdy pasażer przyjdzie na przystanek i rozpocznie 

oczekiwanie na swój pojazd. Kolejny etap procedury to wejście do pojazdu, ewentualny 

zakup i skasowanie biletu, oraz zajęcie miejsca siedzącego lub stojącego. Po zakończeniu 

przejazdu autobusem, tramwajem lub innym pojazdem następuje odwrotna procedura, 

mająca na celu bezpieczne i komfortowe opuszczenie środka komunikacji miejskiej. 

Poniżej opiszę dobre i złe praktyki, z którymi spotykają się osoby z 

niepełnosprawnościami podczas podróżowania. Żeby całość odbyła się w sposób spójny, 

postaram się przedstawić przykłady tak, aby prześledzić naturalny bieg podróży, w 

której uczestniczą pasażerowie. Dobre i złe praktyki zostaną zestawione razem po to, by 

można w bezpośredni sposób dostrzec różnice. Niestety zdarza się, że w jednym miejscu 

zastosowane są rozwiązania wzajemnie wykluczające się. 

 

Przystanki 

autobusowe i wiaty są pierwszym elementem podróży, do którego docierają 
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pasażerowie. Można wyróżnić dwa rodzaje przystanków: te, które posiadają wiatę, i te, 

które jej nie posiadają. Wówczas można znaleźć jedynie słupek przystankowy. Na 

zdjęciu na poprzedniej stronie znajduje się „trudny” przystanek, gdyż w jednym miejscu 

stoi wiata, a w innym jest przystanek z wypukłymi oznaczeniami dla osób niewidomych. 

Z wewnętrznych przepisów MPK Łódź wynika, że prowadzący pojazd powinien 

zatrzymać pojazd, tak aby pierwsze drzwi znajdowały się na wysokości białego 

kwadratu, który widać na zdjęciu po lewej stronie. Niestety praktyka pokazuje, że 

kierowcy zatrzymują pojazdy na wysokości wiaty. Dlatego ten przykład pokazuję jako 

złą praktykę. Druga sprawa to niewidoczne ściany samej wiaty. Tę sytuację można 

zaobserwować na zdjęciu po prawej stronie. Osoba słabowidząca, ale również każdy, kto 

na przykład jest zamyślony, nie tylko może się zderzyć ze ścianą, ale również może 

uderzyć głową w krawędź tej ściany. A to już byłoby dużo bardziej niebezpieczne. 

 

Słupki przystankowe, o których wspominałem wyżej, są wyposażone w rozkłady jazdy, z 

których mogą korzystać pasażerowie. Dwa pierwsze zdjęcia pokazują praktyki, które 

utrudniają odczyt rozkładu w zasadzie każdemu. Umieszczenie śmietnika przy samym 

znaku nie pozwala do niego podejść w zasadzie nikomu. Osoba na wózku, osoba starsza 

albo osoba słabowidząca, ma ograniczoną możliwość odczytania najbliższych odjazdów. 

Natomiast ostatnie zdjęcie pokazuje, że można skonstruować taki słupek przystankowy, 

który po zmroku jest podświetlany. Nie dość, że mieszkańcy mogą odczytać rozkład, to 

dla osób słabowidzących taki słupek jest dobrym punktem nawigacyjnym, 

pozwalającym trafić na przystanek. 
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Pola wsiadania: Zdjęcie na górze strony pochodzi z Łodzi, zdjęcie na dole, to pole 

wsiadania w Warszawie. Zupełnie różne od siebie systemy, gdyż w Łodzi zastosowano 

duży kontrast względem otoczenia. Cała powierzchnia przystanku jest skonstruowana z 

ciemnych płyt granitowych, a na jego krawędziach umieszczono pasy prowadzące do 

pola wsiadania o wymiarach 90 x 120 cm. Przykład warszawski wprowadza jedynie 

pasy prowadzące oraz żółte pole wsiadania, z płytek wyposażonych w bąble, bez 

zastosowania kontrastu na całej powierzchni przystanku. Różni się również miejsce 

usytuowania pola wsiadania. Warszawa umieszcza je na wysokości otwierania się 

środkowych drzwi, zaś Łódź na wysokości pierwszych. W czasach pandemii 

koronawirusa (pierwsze drzwi w pojazdach są przeważnie niedostępne dla 

podróżujących) okazuje się, że ten sposób, z którego korzysta Warszawa jest bardziej 

uniwersalny. 
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Doświetlenie strefy wejścia jest istotne dla wszystkich korzystających z komunikacji 

miejskiej. Dobrze byłoby, aby pokazane powyżej rozwiązania szły w parze. Sama 

świecąca krawędź przystanku w ciemnej przestrzeni może bardziej oślepiać, niż 

wspomagać widzenie, zwłaszcza, że do końca peronu jest jeszcze krawężnik. Natomiast 

doświetlenie wejścia, które widać na zdjęciu po prawej stronie, zainstalowane jest na 

autobusie. Ważne, aby było one mocne i skupione, tak aby oświetlona strefa wejścia była 

bardzo dobrze widoczna. 
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Złą praktyką w organizacji przystanków komunikacji miejskiej jest stosowanie dwóch 

oddzielnych słupków przystankowych dla różnych środków transportu w odległości 

kilkudziesięciu metrów. Przystanek tramwajowy i autobusowy ma identyczną nazwę, a 

różni się jedynie numerem, na który nikt nie zwraca uwagi. Taki sposób umieszczania 

przystanków zwiększa ryzyko, że pasażer stanie nie w tym miejscu co trzeba i nie 

odjedzie najbliższym kursem. Sytuacja jest trudna dla każdej grupy użytkowników. 

Osoby z niepełnosprawnością oraz te ze szczególnymi potrzebami mogą nie zdążyć się 

przemieścić w miejsce, w którym znajduje się pojazd. Zastosowanie takiego systemu nie 

bierze pod uwagę ponownego zatrzymania pojazdów i wymiany pasażerów, nawet, gdy 

będzie on stał na czerwonym świetle na wysokości przystanku tramwajowego. 

Rozwiązaniem tej sytuacji byłoby wprowadzenie wspólnego przystanku i zobowiązanie 

kierowców, że na czerwonym świetle mają umożliwiać wsiadanie i wysiadanie 

pasażerom. 
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Jako złą praktykę podaję umieszczanie rozkładu jazdy wysoko w gablotach. Nie dość, że 

kartka jest przyklejana na tylną ścianę gabloty, co zwiększa odległość od oka, które czyta 

taki rozkład, to jeszcze wysokość, na której wisi jest niewygodna dla wielu ludzi. 

Również tych z niepełnosprawnością. Często zdarza się, że osoby starsze proszą o 

przeczytanie informacji na tablicy z rozkładem, bo same nie widzą tego, co jest tam 

napisane. 
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Malowanie pojazdu również może być sprzyjające obsługiwaniu osób z 

niepełnosprawnością, ale może również przeszkadzać. Na powyższych zdjęciach 

przedstawiam dwa różne systemy malowań. Praskie metro i Bratysławskie autobusy. 

Choć rozwiązania są różne, obydwa mają na celu poprawę widoczności wejścia w 

momencie otwartych drzwi. Białe malowanie na złączeniu drzwi w autobusie pozwala 

dostrzec i rozróżnić to czy drzwi są zamknięte czy otwarte. Tak samo w metrze -aby 

poprawić widoczność wejść, na drzwiach również jest zastosowany czerwony pas idący 

po całej burcie pociągu. Wzięty został pod uwagę fakt, że na stacjach pociągi stoją bardzo 

krótko i znalezienie drzwi na przykład przez osoby słabowidzące może trwać tak długo, 

że pociąg zdąży już odjechać. 
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Wysokość umieszczenia biletomatu również ma znaczenie. Na fotografiach powyżej 

widzimy różnicę w wysokości. Ten, który znajduje się po lewej stronie, ma ekran na 

wysokości około 1,6 m. To dla osób poruszających się na wózku jest zdecydowanie za 

wysoko. Osoby niskorosłe i dzieci również będą miały problem z dosięgnięciem do 

takiego biletomatu. Dla porównania - na drugim zdjęciu cała maszyna jest umieszczona 

zdecydowanie niżej. 
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Zauważam nowe sposoby oznaczania miejsc przeznaczonych dla osób starszych i z 

niepełnosprawnością. To dobry trend, gdyż dużo łatwiej znaleźć jest miejsce, które 

odróżnia się kolorem od pozostałych, niż mały piktogram umieszczony gdzieś na szybie. 

Po lewej stronie znajduje się wnętrze Solarisa z ZKM Iława. Umieszczenie 

pomarańczowego nadruku na oparciu to dobry kierunek, ale w rzeczywistości to 

połączenie jest zbyt mało kontrastujące. Dużo lepiej to wygląda w Manie, należącym do 

PKM Katowice, w którym zostały zastosowane czerwone fotele. Odróżniają się one 

zupełnie od niebieskich, które są umieszczone w całym pojeździe. Innym atutem 

rozwiązania z Katowic jest to, że te wyznaczone miejsca są zarówno tyłem jak i przodem 

do kierunku jazdy. Niestety w Iławie fotele dla pasażerów ze szczególnymi potrzebami 

są umiejscowione wyłącznie tyłem do kierunku jazdy. 

Przedstawione powyżej przykłady dotyczą infrastruktury lub rozwiązań technicznych, 

dotyczących pojazdów i przystanków. Jednak w obsłudze pasażerskiej równie ważne 
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jest zachowanie kierowcy. Jeśli prowadzący pojazd nie zadba o precyzyjne podjechanie 

do przystanku, albo na przykład nie włączy przyklęku, to możliwości szybkiej wymiany 

pasażerów znacząco spadają. Wielokrotnie spotykam się z sytuacją, że autobus nie 

podjeżdża do krawężnika, albo drzwi zatrzymują się na wysokości słupa. W przypadku 

pól wsiadania tylko nieliczni kierowcy i motorniczowie zatrzymują pojazd w 

prawidłowy sposób. Nigdy natomiast nie spotkałem się z tym, aby tramwaj lub autobus 

zatrzymał się ponownie na przystanku, gdy na polu wsiadania stoi osoba niewidoma z 

laską. Niestety rzeczywistość z ogólnopolskich konkursów dla kierowców autobusów 

miejskich1 nie przekłada się na rzeczywistość na ulicach w ruchu liniowym. 

W 2019 roku Spółdzielnia Socjalna „FADO” była partnerem w przeprowadzeniu VIII 

ogólnopolskiego konkursu dla kierowców autobusów. Braliśmy udział w 2 

konkurencjach. W autoprezentacji kierowców byłem sędzią, a w scence wolontariuszem. 

W scenie, w której kierowcy mieli wykonać ewakuację pojazdu, brała udział również 

osoba głucha oraz osoba poruszająca się na wózku. Część zawodników podchodziła do 

pasażera niewidomego i pytała, gdzie chce jechać, ustalała procedurę pomocy. W 

realnym świecie takie sytuacje nie mają miejsca. Kierowcy mieli problemy z ewakuacją 

osoby głuchej, która nie rozumie poleceń w języku polskim. Kolejna konkurencja, która 

może się przenieść na rzeczywistość, to zatrzymanie pojazdu w odległości 1 metra od 

balonu. To pozwala sądzić, że w normalnych warunkach pogodowych, pojazd bez 

problemu może zatrzymać się w odpowiedni sposób względem pola wsiadania. Moim 

zdaniem za ten stan rzeczy odpowiada warunek, że na takim polu musi znajdować się 

pasażer z laską. Nie jest to obligatoryjne przy każdym podjechaniu na przystanek, a więc 

może wypaść z głowy, może ktoś inny zasłonić takiego pasażera, może wystąpić wiele 

innych czynników na drodze, które wpłyną na to, że pojazd nie zatrzyma się w 

wyznaczonym miejscu. 

Kolejnym problemem widzianym z perspektywy pasażerów z niepełnosprawnością są 

przystanki na żądanie. Łódź jest takim miastem, w którym sama obecność na przystanku 

zobowiązuje kierowcę do zatrzymania się na nim. W zupełnej opozycji jest Warszawa, 

gdyż na przystankach na żądanie pasażer musi „zamachać” aby pojazd się zatrzymał. W 

regulaminie przewozu jest co prawda zapis, że osoba niewidoma z laską powinna stanąć 

w widocznym miejscu na przystanku, ale ten przepis jest martwy. Powiem więcej, jest 

on absurdalny. Skąd osoba niewidoma ma wiedzieć, że to miejsce jest widoczne dla 

kierowcy, a inne jest niewidoczne, skoro sama nie widzi lub widzi bardzo słabo. 

                                                             
1 https://www.igkm.pl/29/09/2019/viii-ogolnopolski-konkurs-kierowcow-komunikacji-miejskiej-o-puchar-
prezesa-izby-gospodarczej-komunikacji-miejskiej-lodz/  

https://www.igkm.pl/29/09/2019/viii-ogolnopolski-konkurs-kierowcow-komunikacji-miejskiej-o-puchar-prezesa-izby-gospodarczej-komunikacji-miejskiej-lodz/
https://www.igkm.pl/29/09/2019/viii-ogolnopolski-konkurs-kierowcow-komunikacji-miejskiej-o-puchar-prezesa-izby-gospodarczej-komunikacji-miejskiej-lodz/
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Podsumowując można zauważyć wiele trendów w zakresie infrastrukturalnym i 

technicznym, które mają wspomóc obsługę pasażerów z niepełnosprawnością oraz ze 

szczególnymi potrzebami. Zauważyć można również, że umiejętności miękkie z zakresu 

obsługi pasażerskiej są ważne podczas konkursów i szkoleń. Jednakże, nie mają one 

przełożenia na rzeczywistość lub mają w ograniczonym stopniu. Dopiero wyjście na 

ulicę z kamerą na głowie gwarantuje, że tramwaje i autobusy zaczynają się zatrzymywać 

w sposób zgodny z przepisami. Więc można sądzić, że kierowcy i motorniczowie 

pamiętają o przepisie, ale z jakiegoś powodu go nie stosują. Rozwiązania techniczne 

powinny iść w parze z kompetencjami miękkimi, tak aby komfort podróżowania 

komunikacją miejską był równie wysoki dla każdej grupy użytkowników. Uważam 

również, że należy wyposażyć prowadzących w praktyczne umiejętności obsługi 

pasażerów z niepełnosprawnością. Tak aby nie bali się oni wychodzić z kabiny i 

pomagać dostać się do pojazdu. Przy zakupie pojazdów zamawiający często wymaga 

szkoleń z obsługi pojazdu. Moim zdaniem szkolenia dotyczące obsługi pasażerskiej 

powinny odbywać się częściej, a umiejętności i stosowanie przepisów mogłyby 

kontrolować same osoby z niepełnosprawnością na przykład za pomocą tak zwanego 

„Tajemniczego Klienta”. Uważam, że świadomość kontroli zwiększałaby poziom 

stosowania zaleceń. W przypadku rozwiązań infrastrukturalnych ważne, aby 

rozwiązania były konsultowane z różnymi grupami użytkowników. Już dzisiaj 

mieszkańcy mogą wybierać kolor malowania pojazdów, rodzaje foteli zastosowanych. 

Tak samo można by zapytać osób z niepełnosprawnością jakie fotele będą dla nich 

widoczne. Wszak to komunikacja miejska jest dla ludzi i ma służyć obywatelom, a nie na 

odwrót. 


