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Ekspertyza 

Trendy w projektowaniu urządzeń/interfejsów związanych z 

transportem w kontekście dostępności transportu dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

Wstęp 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 

r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług wprowadza wymogi 

skierowane do firm. Dokument ma na celu ujednolicić rynek wewnątrz Unii 

Europejskiej pod względem stosowania dostępności. Pełna zgodność produktów  

i usług wchodzi w życie 28 czerwca 2025 r. Szczegółowe wytyczne dostępności, które 

powinniśmy zastosować w produktach i usługach znajdziemy w Załączniku nr 1 do 

podanej wyżej dyrektywy. Przykłady stosowania dostępności w zakresie interfejsów 

w biletomatach i innych urządzeniach przedstawionych w tym dokumencie możemy 

przypisać do grupy terminali samoobsługowych. Po krótce przedstawię kilka 

wymogów, jednakże zachęcam zajrzeć do europejskiego dokumentu, gdyż 

przedstawia on tematykę w sposób bardzo szczegółowy. 

Każdy produkt będzie musiał posiadać instrukcję obsługi, a jej treść będzie: 

• udostępniana za pomocą więcej niż jednego kanału sensorycznego; 

• przedstawiona w sposób zrozumiały; 

• przedstawiona użytkownikom w formie umożliwiającej ich odbiór; 

• przedstawiona za pomocą czcionki o odpowiednim rozmiarze i kształcie, z 

uwzględnieniem przewidywalnych warunków użytkowania oraz z 
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zastosowaniem wystarczającego kontrastu i regulowanych odstępów między 

literami, wierszami i akapitami; 

W przypadku urządzeń omawianych poniżej, instrukcje obsługi będą musiały 

znajdować się na nich. Terminale samoobsługowe będą musiały być tak 

zaprojektowane, aby osoby z niepełnosprawnością mogły je obsłużyć kanałem 

alternatywnym względem posiadania niepełnosprawności, na przykład interfejs 

biletomatu będzie musiał być udźwiękowiony, tak, aby osoby niewidome mogły 

wykorzystać słuch zamiast wzroku. Szczegółowe zasady projektowania znajdziemy w 

załączniku nr 1 Europejskiego Aktu o Dostępności. 

Interfejs w urządzeniach przeznaczonych do sprzedaży biletów musimy podzielić na 

dwie części. Po pierwsze na elementy do wyboru konkretnego biletu, a po drugie, do 

realizacji płatności. Są to przyrządy zarówno do płatności gotówkowej, jak i płatności 

kartą oraz innymi instrumentami płatniczymi, które w różnych krajach są nieco inne. 

Natomiast jeśli chodzi o słupki SOS – to punkty zgłaszania pomocy znajdujące się w 

przestrzeni publicznej. Forma kolumny jest kompaktowa i jednocześnie może być 

łatwa do zauważenia przez różne grupy pasażerów. Dlatego poziom skomplikowania 

narzędzi do obsługi przez użytkownika musi być maksymalnie uproszczony. Tak, aby 

w sytuacjach niebezpiecznych, można było z niego skorzystać w sposób intuicyjny. 

Biorąc pod uwagę inne przeznaczenie obydwu rodzajów urządzeń, nie można ich 

porównywać do siebie. Zatem rozważymy osobno biletomaty oraz osobno słupki SOS. 

Mnogość maszyn, które sprzedają bilety, jest ogromna, szeroka jest również forma 

generowanych biletów. Warto również rozważyć w jaki sposób rozumiemy biletomat. 

Dziś to już nie tylko maszyna, która sprzedaje różnorodne bilety w formie papierowej. 

Dziś to maszyna, która pozwala na zakup biletu bez konieczności skupiania się na 

tym, jaki bilet potrzebujemy. 
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Bruksela 

Jako pierwszy przykład pokażemy rozwiązanie zastosowane w Brukseli. Każdy, kto 

posiada kartę płatniczą z możliwością płatności zbliżeniowych, a to oznacza, że może 

być to również karta wirtualna, wykorzystująca płatności NFC - w smartfonie lub 

zegarku, może zakupić bilet. Co ciekawe interfejs zaczyna i kończy się w momencie 

przyłożenia karty do urządzenia walidującego. Zielone diody zasygnalizują akceptację 

transakcji. Oczywiście w sytuacji gdy korzystamy z metra trzeba zeskanować kartę 

przy wchodzeniu i wychodzeniu, bo system jest odpowiedzialny również za otwieranie 

bramki. Jednak w innych pojazdach wystarczy raz zeskanować kartę po wejściu do 

pojazdu. System sam ocenia, czy wykorzystamy bilety jednorazowe, ważne 60 minut, 

czy uzbieraliśmy przejazdy do wartości biletu dobowego. Istotny tutaj jest fakt, że 

ingerencja pasażera sprowadza się jedynie do przyłożenia karty, a pole na to 

przeznaczone jest na tyle duże, że każdy bez specjalnego celowania może je 

obsłużyć. W metrze możemy znaleźć również skaner kart STIB1, jednak różnią się 

one kolorami. Te do płatności kartą są niebieskie, a w przypadku pomyłki można 

łatwo zmienić urządzenie płatnicze, gdyż są one zainstalowane obok siebie. Więcej 

informacji znajduje się w filmie. 

 

1 https://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr  

https://www.youtube.com/watch?v=EvEqGYQxAT8
https://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr
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Źródło: stopklatka z filmu pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=EvEqGYQxAT8 

Trondheim 

W norweskim Trondheim zainstalowano około 30 biletomatów wyposażonych nie 

tylko w duże i wygodne ekrany do zakupu biletów, ale również w gniazdko mini-jack 

3,5 mm do włożenia słuchawek. Osoby niewidome i słabowidzące mogą dzięki temu 

skorzystać z pełnego udźwiękowienia maszyny. Dzięki temu zakup biletów dla tej 

grupy użytkowników staje się możliwy. Ze względu na to, że nie posiadamy fotografii 

w odpowiedniej jakości, zamieszczam podobne rozwiązanie stosowane w 

bankomatach. Gniazdko ma dodatkowy guzik, który umożliwia zmianę głośności 

komunikatów. Dostawcą norweskich biletomatów jest polski producent Mera Systemy 

sp. z o.o. i między innymi to on dostarcza tego rodzaju rozwiązania. Biorąc to pod 

uwagę może śmiało zapisywać w dokumentach przetargowych wymóg stosowania 

udźwiękowienia. Myślę, że pozostali producenci szybko dostosują swoje maszyny 

gdyż będą musieli wyrównać przewagę konkurencyjną, a osoby niewidome korzystają 

z płatnych biletów w komunikacji dalekobieżnej. Kilka lat temu Olsztyn próbował 
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wprowadzić bilet dla tej grupy ludzi, jednak zapomniał, że nie ma dostępnego 

systemu sprzedaży biletów i wrócono do oferty bezpłatnej. 

Źródło: autor zdjęć: Monika Baranowska (materiały FADO) 

Łódź 

Powiedzieliśmy już o nowym biletomacie z Norwegii oraz o jego możliwości obsługi 

interfejsu za pomocą udźwiękowionych komunikatów. Teraz pokażemy interfejs z 

biletomatu, który jest już stosowany w Polsce. Chodzi o dodatkowy tryb ciemny. 

Wtedy całkowicie zmienia się kontrast. W efekcie na ekranie jest ciemne tło i jasne 

litery. Miedzy innymi takie rozwiązanie ma Łódzka Kolej Aglomeracyjna w swoich 

pociągach typu Impuls 2. Funkcja zmiany kontrastu znajduje się obok wyboru języka, 

a po skończonej transakcji biletomat wraca do pierwotnych ustawień, tak, aby 

następny klient mógł wybrać parametry odpowiednie dla siebie. Niestety, tworząc 

poszczególne funkcje, zapomniano o jednej, bardzo ważnej. A dokładnie, 

o odpowiedniej jasności ekranu, która pozwoliłaby większej grupie ludzi korzystać z 
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automatu. Pewną innowacją zastosowaną w tej maszynie, jest fizyczny długopis 

dotykowy. Pozwala on przejść przez całą transakcję nie dotykając ekranu palcem. 

Ponadto ludzie mają dłonie o różnej grubości i sprawności. Chociaż wydaje się, że 

umieszczenie w biletomacie rysika nie jest jakąś nowością, to jednak można pokusić 

się o stwierdzenie, że dobre praktyki widziane w jednych miejscach, mogą być 

zastosowane w innych. O ile rysiki zostały praktycznie wyeliminowane z urządzeń 

osobistych (poza Samsungiem serii Note i kilkoma mniej znaczącymi modelami) to w 

urządzeniach do sprzedaży biletów raczej nigdzie się ich nie spotyka, chociaż byłoby 

to naprawdę dobre rozwiązanie. 

Źródło: autor zdjęć: Konrad Galiński (materiały FADO) 
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Wiedeń 

Kolejny przykład to transport publiczny w austriackim Wiedniu2. Tutaj możemy 

zaobserwować maszynę, która nie tylko potwierdza skuteczne kliknięcie zmianą 

koloru użytego przycisku na dotykowym ekranie, ale również każde kliknięcie jest 

sygnalizowane dźwiękiem. Znowu, wydaje się, że to nic wielkiego, a zmienia postać 

odbioru i komfortu użytkowania maszyny.  

Jeśli chodzi o trend związany z projektowaniem interfejsu na ekranach dotykowych, 

to przytłaczająca większość urządzeń posiada mniej lub bardziej widoczne kafelki 

oraz klawiaturę w układzie QWERTY (jej nazwa pochodzi od układu liter w pierwszym 

rzędzie na klawiaturze komputerowej), wyświetlaną na ekranie. W przypadku gdy 

mamy np. dużo stacji do wyboru, to rozwiązanie po prostu może być jedyną opcją. 

Chociaż gdyby pojawiało się wpisywanie głosowe, może dałoby się tego uniknąć lub 

zastosować jako rozwiązanie alternatywne. Natomiast zauważam dużą dowolność w 

stosowanych interfejsach. Dlatego część z nich jest łatwa w odczytaniu, a część, 

niestety - nie. Funkcjonalność zakupu różnorodnych biletów również jest inna. 

Najlepiej pokazuje to film3, na którym wskazano 5 najlepszych maszyn pod kątem 

zakupu różnych rodzajów biletów. Przy okazji możemy zauważyć, że białe litery na 

czerwonym tle widać słabo, zwłaszcza przy literach o małym rozmiarze. Znacznie 

lepiej zauważalne są te, które zaprojektowano jako białe na tle granatowym. 

Innym elementem interfejsu, o którym wspomniałem na samym początku tego 

dokumentu, są elementy płatnicze. Rozmieszczenie PIN-pada do płatności kartą oraz 

slotu na kartę jest bardzo różne. Często możemy zauważyć również oddzielne 

miejsce do płatności zbliżeniowych. Zarówno w automatach stacjonarnych jak i 

mobilnych. W pojazdach możemy, a raczej musimy posiadać te funkcje. Czymś innym 

 

2 https://youtu.be/msNC_TRLlUw  
3 https://www.youtube.com/watch?v=jrb3614Nqac  
 

https://youtu.be/msNC_TRLlUw
https://www.youtube.com/watch?v=jrb3614Nqac
https://youtu.be/msNC_TRLlUw
https://www.youtube.com/watch?v=jrb3614Nqac


 

8 

 

jest płatność gotówką, która stopniowo znika z maszyn stosowanych wewnątrz 

pojazdów komunikacji zbiorowej. W ostatnich latach płatności zbliżeniowe nabrały 

większego znaczenia. Te maszyny, które mają oddzielne pole dla tego rodzaju 

płatności, oraz są cały czas aktywne, nie wymagają klikania dodatkowych przycisków, 

kilkukrotnych dotknięć kartą, a także posiadają świetlne potwierdzanie płatności są 

po prostu wygodniejsze w użyciu i lepiej oceniane przez końcowych użytkowników. 

Tak samo nie bez znaczenia jest wielkość pola, do którego trzeba przyłożyć kartę. 

Jeśli ono ma powierzchnię odpowiadającą szerokości karty, to również coraz 

popularniejsze płacenie telefonem będzie łatwiejsze i wygodniejsze. 

Portugalia 

Gdy we wprowadzeniu wspominałem o słupkach SOS, mówiłem o ich prostocie. 

Rzeczywiście ich przeznaczenie determinuje, żeby ich obsługa była bardzo intuicyjna. 

Taka, która nie wymaga zbędnego myślenia. Jednak zauważyć możemy kilka 

rodzajów słupków. Jednym z nich jest wyposażony w wiele elementów SOS Point4 

pochodzący z Portugalii. Znajdziemy w nim następujące elementy 

• Gaśnica, 

• Telefon 

• Defibrylator AED 

• Wifi, 

• Podczerwień 

• Intuicyjne przyciski. 

 

4 https://www.youtube.com/watch?v=RpPJdTxxxzU  

https://www.youtube.com/watch?v=RpPJdTxxxzU
https://www.youtube.com/watch?v=RpPJdTxxxzU
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Wszystko to zostało zabudowane w jednej konstrukcji. Jest to urządzenie bardzo 

intuicyjne i łatwe do odnalezienia. Przy okazji wszystkie potrzebne sprzęty możemy 

znaleźć w jednym miejscu. A w przypadku zagrożenia szukamy jednego punktu, w 

którym znajdziemy je wszystkie. Całość została oznakowana jaskrawym, żółtym 

malowaniem, które zarówno dla ludzi bez niepełnosprawności, jak i tych, które są 

słabowidzące, jest łatwe w odnalezieniu. Duże przyciski pozwalają na to, aby każdy 

mógł je przycisnąć. Wyświetlacz może wskazywać różne ważne informacje lub 

operatora, z którym można się połączyć. 

Źródło: stopklatka z filmu pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=RpPJdTxxxzU 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RpPJdTxxxzU
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Manchester 

Inny rodzaj maszyny do wzywania pomocy możemy znaleźć na przykład w 

Manchesterze. Jednakże cechy, które posiada, nie są stricte dostępnością. Proszę 

zauważyć na jakiej wysokości znajdują się przyciski. Głośnik w tej maszynie również 

jest bardzo wysoko. Szczegóły znajdziemy na filmie5. 

 Źródło: stopklatka z filmu pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=NvMtQeaGnrA 

Appleford 

Ciekawy słupek znajdziemy w Appleford w Wielkiej Brytanii6. Mamy oczywiście 

przyciski fizyczne. Są one dostępne dla wielu różnych użytkowników. Maszyna jest 

również wyposażona w pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących. Jest to przykład 

na to, że można maksymalnie uprościć interfejs. Znajdują się tam tylko 3 przyciski: 

• Zielony – do wzywania pomocy, 

 

5 https://www.youtube.com/watch?v=NvMtQeaGnrA 
6 https://www.youtube.com/watch?v=zFVdfa4tdB8  

https://www.youtube.com/watch?v=NvMtQeaGnrA
https://www.youtube.com/watch?v=NvMtQeaGnrA
https://www.youtube.com/watch?v=zFVdfa4tdB8
https://www.youtube.com/watch?v=NvMtQeaGnrA
https://www.youtube.com/watch?v=zFVdfa4tdB8
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• Niebieski – do uzyskania informacji 

• Żółty – wygłasza komunikat o najbliższych pociągach. 

Taki zestaw przycisków pozwala skorzystać również osobom, które mogą mieć 

problem z usłyszeniem komunikatów na peronie lub tym, które na stację weszły 

pomiędzy nimi. Jednocześnie interfejs jest maksymalnie prosty, a więc nie ma 

problemu z jego obsługą. Urządzenie jest wyposażone w duży głośnik, który widać 

na filmie. Zastosowano również barwy kontrastujące pomiędzy sobą. 

 Źródło: stopklatka z filmu pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=zFVdfa4tdB8 

Podsumowanie 

Podsumowując, możemy zauważyć trend, który odchodzi od stosowania biletomatów 

drukujących bilety. Już dziś możemy zapłacić za bilet kartą i sprawdzić bilety za 

pomocą tej samej karty. Zobaczyliśmy system, praktycznie bezobsługowy, 

wymagający jedynie przyłożenie karty do urządzenia walidacyjnego. Po rozmowach z 

producentami maszyn do sprzedaży biletów, wiem, że drukowanie biletów w 2030 

roku będzie zbyt drogie. Wszystko wskazuje na to, że świat będzie dążył do 
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pobierania opłat za bilety bez korzystania z wersji papierowej i dodatkowego 

drukowania. Być może całkowicie zrezygnujemy z maszyn sprzedających bilety i 

przeniesiemy się do maszyn, które automatycznie będą weryfikowały gdzie pasażer 

się znajduje.  Możliwe jest również, że nie będziemy potrzebowali zewnętrznych 

urządzeń. Już dzisiaj możemy dokonać zakupu biletów za pomocą aplikacji 

mobilnych. Przykładem w Polsce może być KOLEO, które pamięta jakie przysługują 

nam ulgi, pozwala zapisać wielu różnych pasażerów, z przeróżnymi zniżkami i przy 

obliczaniu ceny biletu uwzględnia komunikację pośpieszną lub zwykłą, dobiera także 

najkorzystniejszą ofertę dla pasażera pod względem cenowym. Jeśli ten i inne 

projekty będą rozwijane, to za 8 lat możemy całkowicie zapomnieć o biletach 

papierowych w biletomatach. Interfejs takich maszyn również ewoluuje. 

Zaczynaliśmy bowiem od urządzeń podobnych do automatów z kawą, a dziś mamy 

już w pełni interaktywne komputery, które pozwalają w sposób graficzny i 

przestrzenny wybierać produkty, niemal z taką łatwością, jak produkty w sklepach 

internetowych. Co ciekawe, wartościowe w tym wszystkim stają się dodatkowe 

elementy umieszczane na automatach, a innowacją jako taką nie są. Przykładem 

może być ten rysik z biletomatów ŁKA. Co prawda nie jest on przygotowany dla osób 

leworęcznych, gdyż jest na sznurku umieszczonym z prawej strony, więc używanie go 

lewą ręką jest niewygodne. Jednak wystarczyłoby to dopracować i zapewnić również 

dostępność dla osób leworęcznych. 

Odwrotna natomiast jest sytuacja w kolumnach alarmowych. Tutaj im mamy mniej 

skomplikowane elementy, tym lepiej. W sytuacjach zagrożenia życia łatwiej będzie 

obsłużyć proste urządzenie od skomplikowanego. Pojawiają się już rozbudowane 

systemy z wieloma elementami, jako takie centrum SOS. To z kolei pozwala na 

wprowadzenie prostoty. Pasażer nie musi się zastanawiać, gdzie na dworcu jest 

defibrylator AED, jeśli jest on w każdym słupku alarmowym. A jeśli możemy połączyć 

się z obsługą, to również można spodziewać się instrukcji obsługi takiego urządzenia 

w sytuacji stresowej. Zatem, kończąc, można powiedzieć, że warto wprowadzać 

kolumny alarmowe dostępne dla każdego i nie tylko jako systemy ratunkowe, ale 
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również jako systemy informacyjne dla różnych pasażerów. Jeśli pozwolimy 

pasażerom na odsłuchanie nagrań w innych językach, to uniwersalność rozszerzymy 

również na obcokrajowców, których w obecnych czasach jest coraz więcej w naszym 

kraju. 


