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CZEŚĆ, JESTEM OLA. 
HISTORIA, KTÓRĄ WAM OPOWIADAMY, 

NIE MOGŁABY SIĘ WYDARZYĆ, 
GDYBY NIE INWESTYCJE W ROZWÓJ 

TRANSPORTU PUBLICZNEGO. 
PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW 
EUROPEJSKICH BARDZO WIELE

SIĘ ZMIENIA NA KOLEI,
W SAMOLOTACH, METRZE, 

AUTOBUSACH I TRAMWAJACH. 
PODRÓŻOWANIE KOMUNIKACJĄ 

STAJE SIĘ ŁATWIEJSZE. 
SPRÓBUJCIE SAMI. TRANSPORT JEST 
DLA WSZYSTKICH - TAKŻE DLA OSÓB 

ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.

CZEŚĆ, JESTEM KONRAD. 
OCZYWIŚCIE WCIĄŻ JEST DUŻO
DO ZROBIENIA, ALE NAPRAWDĘ 

SPORO JUŻ SIĘ ZMIENIŁO NA LEPSZE. 
POZA PRZEBUDOWĄ CZY WYMIANĄ 

POJAZDÓW, BARDZO WAŻNE SĄ TAKŻE 
POSTAWY NAS WSZYSTKICH. 

ZWRACAJCIE UWAGĘ NA OSOBY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

I JEŚLI - ZAPYTANE - POWIEDZĄ,
ŻE POTRZEBUJĄ POMOCY -

POMÓŻCIE. DOBRO WRACA :)
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GDYNIA, ŚWIĘTOJAŃSKA.
PIZZERIA “GDYNIANKA”.

PO DRODZE NA SZKOLENIE W KRAKOWIE
ZATRZYMAŁA MNIE POLICJA. ŻAŁUJ, ŻE NIE 

WIDZIAŁEŚ MINY POLICJANTKI, KIEDY POPROSIŁAM
O WYJęCIE WÓZKA Z BAGAŻNIKA, BO INACZEJ

NIE DOSTANĘ SIĘ DO TRÓJKĄTA.

OCZYWIŚCIE NA SZKOLENIE
PRZYJECHAŁAM SPÓŹNIONA.
BO TAKIE RZECZY TO NAWET

DLA POLICJI RZECZ
NIESPOTYKANA!

HA HA HA!

NO WIDZISZ, GDYBYŚ W PODRÓŻ WYBRAŁA
SIĘ POCIĄGIEM, BYŁABYŚ na CZAS,
A DODATKOWO MOGŁABYŚ
POCZYTAĆ I ZWIEDZIĆ KILKA
NOWYCH MIEJSC.

MOŻE I TAK,
ALE ŁATWIEJ

MI PORUSZAĆ
SIĘ AUTEM,
A TO BYŁA

WYJĄTKOWA
SYTUACJA.

A CO POWIESZ
NA MAŁY ZAKŁAD?

JEŚLI DOJEDZIEMY SZYBCIEJ 
DO KRAKOWA KOMUNIKACJĄ 

NIŻ AUTEM, STAWIASZ 
KAWĘ PRZEZ 

NAJBLIŻSZY ROK! HMM,
DOBRZE.

ALE JEŚLI PRZEGRASZ
ZABIERZEsZ MNiE PROMEM

DO MUZEUM VASA! DOSKONALE!
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po spotkaniu nie wierzę!
znowu
to samo.

to zadanie
dla...

eh, gdyby
przestrzegali
zasad wcag*.

...straży
miejskiej!

moje podróżowanie
byłoby łatwiejsze.

* wcag jest to zbiór dokumentów, którego celem ma być
  zwiększenie liczby serwisów, które będą dostępne
  dla osób z niepełnosprawnościami.
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poniedziałek rano,
gdynia główna

pociąg z krakowa
przez działdowo
przybędzie...

pociąg
ze szczecina
spóźni się...

cześć
konrad!

nareszcie!
już myślałem, że
zrezygnowałaś!

za
nic!

ruszajmy
więc!

warszawa?

to taka mała
niespodzianka.

zahaczymy
o stolicę!

dzień dobry.
pierwszy raz widzę

dwie osoby z
niepełnosprawnością

bez asystenta.

mogę zadzwonić
na centralny,
żeby ochrona

pomogła
wysiąść.

znam centralny jak
własną kieszeń, ale
dziękuję za ofertę

pomocy!
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3 godziny później
mała zmiana

planów!
na wschodniej
przesiądziemy

się, żeby zobaczyć
metro targówek.
podobno jest

niezwykłe.

widzę, że
wszystko

przemyśla-
łeś!

poproszę konduktora,
żeby otworzył

platformę.

dzięki!

tu pewnie
jest jeszcze

wygodniej
niż w gdyni.

co ty!

perony czekają
dopiero

na zbudowanie
wind.

pani
pozwoli.

oj, dziękuję
ale to

niebezpieczne.

muszę
samodzielnie

złapać
równowagę.
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imponujące,
ile stacji

budują.
szkoda tylko,

że nie są
lepiej

zintegrowane.

słyszałam,
że mają

znacznie ułatwić
przesiadki.

ale to melodia
przyszłości,
a zegar tyka.

"pokażę ci coś
niezwykłego!”

metro
targówek!

co myślisz?

olśniewające!

no, ale
dość

zachwytów.

"trzeba
lecieć!”
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ZANIM JEDNAK
NASI BOHATEROWIE

POLECIELI
DO KRAKOWA...

...MUSIELI JaKOŚ
DOTRZEĆ NA LOTNISKO!

W KOLEI MIEJSKIEJ
NIE OBYŁO SIĘ BEZ

NAUKI KONRADA.

PAN
POZWOLI.

RATUNKU!
CO PAN??

NAJMOCNIEJ
PRZEPRASZAM.

nie wolno
popychać.

NALEŻY STANĄĆ
PRZED NIEWIDOMYM...

...Z RĘKĄ
w GEŚCIE
pomocy.

PRZEDE WSZYSTKIM
JEDNAK

NALEŻY ZAPYTAĆ,
CZY POTRZEBUJE

POMOCY!
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Spójrz jak nasz
Pociąg jest dobrze

Przystosowany
dla niewidomych

i słabowidzących.

przyciski 
intensywnie 
świecą.

podświetlone są też 
schody, a poręcze da się 
z łatwością wyczuć laską.

Każde miejsce, poza zwykłym
Numerem, posiada oznaczenie

w alfabecie Braille’a.

podobnie, jak poszczególne elementy toalet.

dobrym rozwiązaniem są duże,
podświetlone Nazwy kolejnych
stacji, które również słychać
wyraźnie z głośników.

Następny
Przystanek:
Warsza… Szkoda tylko,

że nie
ma pętli

indukcyjnej*.

Słyszałem, że posiadają
je tylko nowe flirty
kupione przez Łódzką
Kolej Aglomeracyjną.

* pętla indukcyjna to potoczna nazwa systemu wspomagania słuchu,
umożliwiającego osobie niedosłyszącej odbiór dźwięku poprzez
cewkę telefoniczną, w którą wyposażony jest aparat słuchowy.
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poprosz ę o 
pom oc 

asystentów.

Dzień dobry,
pomożemy pani

dotrzeć
na pokład.

Przesiądzie
się pani chwilowo

na nasz fotel
lotniskowy.

a ten trafi 
do luku 

bagażowego.

Dobrze nam idzie! nie minęło
pięć godzin,
a jesteśmy
w drodze

do Krakowa!

autem byłabym
w okolicy

Częstochowy!

Warszawa,
lotnisko Chopina
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15:28 lotnisko
Kraków Balice

Zapraszamy 
do ambuliftu!

i gotowe.
w drogę!

Wreszcie!
za chwilę mamy 

autobus do 
centrum! 

252 odjeżdża
z przystanku po prawej 
stronie. musicie wyjść 

tymi drzwiami 
i w prawo. 

Dziękujemy! 

Świetnie,
Niskopodłogowy!

Dodatkowo
bardzo 

przestronny!

Przypomniała mi się 
anegdota o trzech 

uczestnikach podróży, 
którzy walczyli

o miejsce.

byli to:
 rowerzystka, 

ojciec z 
dzieckiem

i mężczyzna
na wózku. 
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"Ostatecznie kobieta 
z rowerem 

i ojciec z dzieckiem 
musieli ustąpić”.

 "to dobrze świadczy 
o kulturze pozostałych
uczestników sprzeczki.”

a skoro mowa 
o dziwnych

rywalizacjach…

jest 18:45. Sądzę, że twoim autem 
miałabyś z godzinę 

do Krakowa!

o ile
nie zatrzymałaby 

mnie policja!

Wiesz, to była 
bardzo przyjemna 

i pouczająca 
podróż. 

przyznam ci rację 
ale zamiast powtarzać 

tę trasę autem,
pojedziemy 
do Szwecj!

Zgoda!

zbudowali tam
ten nowy terminal!

koniec
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Pomysłodawca:
Centrum Unijnych Projektów Transportowych – instytucja, która kompleksowo wspiera Beneficjentów w przygotowaniu 
i realizacji inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich (Wieloletnie Ramy Finansowe 2007–2013 oraz 2014–2020) 
oraz instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Celem Centrum jest racjonalne i efektywne 
wykorzystanie do 2023 roku wszystkich środków UE przeznaczonych na dofinansowanie projektów transportowych.

Opracowanie:
Publikacja wykonana na podstawie wymyślonej historii, która wydarza się w miejscach faktycznych, dofinansowanych 
przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Dofinansowane projekty uwzględnione w publikacji:
Budowa II linii metra w Warszawie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru
Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym w Warszawie
Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia
Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 9 na odcinku Warszawa Wschodnia – Gdynia Główna Osobowa
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, 
ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego – Faza II
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