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W piątek, 18 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie – w formie webinarium, 

w ramach nowego (drugiego już w tym roku) cyklu – Dostępność 2030+. Spotkanie 

otrzymało tytuł "Europejski Akt Dostępności - pomyśl już dzisiaj". Celem spotkań  

w tym cyklu będzie pokazywanie działań i nowoczesnych rozwiązań możliwych do 

zastosowania w projektach dofinansowywanych z funduszy UE, a działających na 

rzecz dostępności transportu. 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania Pana Pawła Engela, Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w CUPT. Następnie głos 

zabrał pan Konrad Galiński ze Spółdzielni Socjalnej FADO. Prowadzący spotkanie, 

przedstawił zebranych prelegentów, dyskutantów i przedstawił pokrótce program 

spotkania, a także wskazał na fakt, iż technika ciągle się rozwija, a dostępność to 

proces, który już dziś warto planować na przyszłość. 

Pierwszą prelegentką była pani Karolina Sobocińska, starszy specjalista  

z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ekspertka opowiedziała o dyrektywie 

z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie wymogów dostępności produktów i usług. 

Dyrektywa w sprawie dostępności produktów i usług (z języka ang. European 

Accesssibility Act - EAA) -  to pierwsza tak kompleksowa i horyzontalna regulacja  

o dostępności w prawie Unii Europejskiej. Obowiązywać ma w każdym kraju 

członkowskim Unii Europejskiej, czyli również w Polsce. Jej zadaniem jest 

zapewnienie wspólnych, jednakowych wymogów dostępności wybranych produktów 

i usług. EAA będzie miała zastosowanie między innymi do sprzętu komputerowego  

i systemów operacyjnych, terminali samoobsługowych, usług łączności elektronicznej 

(w tym zgłoszeń alarmowych), audiowizualnych usług medialnych, usług 

towarzyszących transportowi pasażerskiemu, usług bankowych, e-książek, handlu 



 

 

elektronicznego – czyli również do słupków i biletomatów, urządzeń 

wykorzystywanych w gałęzi transportowej, o których była mowa na spotkaniu. 

Dyrektywa wpisuje się również w krajowy program „Dostępność Plus”, stanowiąc 

jego uzupełnienie w wymiarze rynkowym. Wspiera także realizację postanowień 

Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

Następnie odbyło się wystąpienie pana Bartosza Stępnia, prezesa Spółdzielni 

Socjalnej FADO. Ekspert zaprezentował rozwiązania już stosowane przy 

projektowaniu słupków i biletomatów na świecie, a także wspomniał o przyszłości 

owych urządzeń za kilka lat. Skupił się na trendach w rozwoju urządzeń 

elektronicznych oraz interfejsach przyszłości – prawie w ogóle niewymagających 

interakcji użytkownika. Prognoza w sprawie przyszłości mówi o tym, że za kilka lat 

urządzenia tego typu w transporcie nie będą istniały, bo technika i jej rozwój pozwolą 

na to, żeby wchodzić do pojazdu i bez potrzeby użycia czegokolwiek zostać uznanym 

za pasażera komunikacji miejskiej lub innej. Podobnie będzie ze słupkami SOS. Nie 

zabrakło żartobliwego podsumowania w formie filmu, ukazującego technikę, która 

może również być sprawcą problematycznych sytuacji, takich jak trudność  

w zrozumieniu słów wypowiedzianych przez użytkownika po wizycie u dentysty. 

Kolejnym prelegentem był pan Mariusz Bojczuk z firmy Mera Systemy, 

przedsiębiorstwa, które produkuje biletomaty –  stacjonarne, zewnętrzne, jak i do 

użytku wewnątrz pojazdów. Ekspert opowiedział o działalności firmy, powołując się 

również na referencje i wdrożenia z innych krajów – na przykład w Norwegii,  

w Trondheim, czy w Karlsruhe, w Niemczech. Następnie prelegent omówił biletomat 

o nazwie modelu BS-10, jego funkcjonalność, wymiary, zastosowanie – w kontekście 

osób z różnorodnymi potrzebami. Jest to biletomat stacjonarny, zewnętrzny, 

wykorzystywany w sprzedaży biletów w komunikacji nie tylko miejskiej, ale również 

międzymiastowej. Grafiki wplecione w prezentację pozwoliły zobaczyć, że pod to 

urządzenie z powodzeniem podjedzie osoba na wózku, czy skorzysta z niego osoba 

niższego wzrostu (lub dziecko). Biletomaty posiadają również możliwość połączenia 

się z Asystentem Call Center, który na żywo pomoże, podpowie, jak wybrać i zakupić 

bilet, gdzie go odebrać, a także możliwość innowacyjnej obsługi za pomocą gestów – 

co pozwala obsłużyć urządzenie osobie na przykład z niepełnosprawnością wzroku. 



 

 

Gesty można wykonywać na całym ekranie urządzenia. Po aktywowaniu tej funkcji, 

polecenia są odtwarzane głosowo z głośnika umieszczonego w biletomacie. 

Jeszcze przed przerwą głos zabrał pan Artur Wajchert z Trapeze Group. Trapeze 

Group to przedsiębiorstwo specjalizujące się w dostarczaniu inteligentnych systemów 

transportowych oraz rozwiązań informatycznych dla sektora transportu publicznego. 

Pracownicy opracowują i dostarczają rozwiązania informatyczne, lokalizacyjne, ITS, 

taryfowe, które ułatwiają organizatorom i operatorom transportu zarządzanie 

złożonymi, codziennymi zadaniami. W swojej prezentacji ekspert przybliżył zebranym 

gościom rozwiązania ułatwiające korzystanie z transportu publicznego przez osoby 

niewidome i słabowidzące. Zaprezentował aplikację – asystenta pasażera. Aplikacja 

pozwala na wypowiedzenie numeru linii i kierunku jazdy pojazdu przez telefon,  

a nawet wymusić otwarcie drzwi dla osoby używającej aplikacji na swoim telefonie. 

Pojazdy skoordynowane z aplikacją posiadają nawet odgłosy ułatwiające wskazanie 

pasażerowi, gdzie znajdują się drzwi. Podsumowując aplikacja INTROS pozwala na 

monitorowanie podróży i interakcję z pojazdem, na różne sposoby. Jest ona 

pilotażowo wprowadzona do użytku w Szwajcarii. INTROS działa dzięki połączeniu 

Bluetooth, a także połączeniu z komputerem pokładowym pojazdu. 

Po przerwie głos zabrał dr Bartosz Mazur z Zarządu Transportu Zbiorowego  

w Rybniku, a także z Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Ekspert 

omówił wykorzystanie sieci 5G w nowoczesnych systemach sprzedaży biletów, 

zaczynając od porównania sieci 5G do innych, poprzednich wersji, wskazując na 

gigantyczną przewagę najnowszego rodzaju sieci. Następnie prelegent omówił 

wyzwania systemu taryfowo-biletowego w publicznym transporcie zbiorowym, jakie 

dziś są stawiane, a także spróbował odpowiedzieć na pytanie, czy internet 5G 

odpowiada wyzwaniom współczesności w zakresie MaaS. Okazuje się, że tak, jest to 

możliwe, ale pojawia się pytanie, czy jest to konieczne. Na koniec przedstawił 

problemy i wyzwania, które cały czas stoją przed zarządcami komunikacji, również  

w Rybniku, a mowa konkretnie o generatorze mowy, który nie odczytuje poprawnie 

na przykład nazw miejscowości. 

Ostatnią prelegentką była pani dr Izabela Mrochen z MultiAccess Centre, która 

zaprezentowała wyniki analizy trendów w projektowaniu urządzeń służących  



 

 

w komunikacji zbiorowej. Ekspertka odniosła się do spadku ostrości widzenia, który 

jest fizjologiczny i zaczyna się u osób od 65 roku życia, a im tych lat przybywa, tym ta 

ostrość widzenia jest zdecydowanie gorsza, do ponad 45% u osób powyżej 85 roku 

życia. Pojawiają się także problemy z czytaniem (prezbiopia). Prelegentka 

zaprezentowała czytelność i zrozumiałość tablic z odjazdami i przyjazdami pojazdów, 

która niestety pozostawia wiele do życzenia. Kończąc swoją prezentację, pani 

Izabela wspomniała o globalizacji i internalizacji w produktach, przytaczając przykład 

z tablicy świetlnej na stacji PKP Kraków Główny, gdzie obok flag służących do 

wyboru języka na tablicy, są obecne skróty nazw państw. Po przełączeniu na widok 

monochromatyczny kolory przestają być widoczne, więc te skróty są bardzo dobrym 

rozwiązaniem, które pozwala wybrać odpowiedni dla użytkownika język. 

W spotkaniu udział wzięło ponad 80 osób, w tym głównie przedstawiciele 

beneficjentów funduszy UE. Webinar zakończył się podsumowaniem prowadzącego, 

pana Konrada Galińskiego ze Spółdzielni Socjalnej FADO. Spotkania z cyklu 

Dostępność 2030+ będą odbywać się co dwa miesiące. 


