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Dzień dobry

➔ Nazywam się Kamil Kowalewicz, jestem blogerem  
podróżniczym i do tej pory odwiedziłem ponad 30 krajów.

➔ Na co dzień poruszam się na wózku i na nim podróżowałem  
każdym środkiem transportu.

➔ Podczas tych podróży korzystałemz asysty.



Dziś opowiem o:
➔ czym jest asysta,
➔ dlaczego jest potrzebna,
➔ asyście w środkach komunikacji,
➔ Polska vs zagranica,
➔ kierunkach rozwoju.



Co to jest asysta:
Są przepisy definiujące czym jest asysta. Jednak  
najprościej mówiąc jest to osoba lub osoby  
wyznaczone do pomocy osobie z ograniczoną  
sprawnością ruchową lub innądysfunkcją
w dostaniu się do danego środka komunikacji.



Dlaczego jest potrzebna:
➔ umożliwienie skorzystania z transportu,
➔ ułatwienie dostania się,
➔ usprawnienie pracy,
➔ przestrzeganie procedur.



Asysta
w pociągach



Zakres asysty:
➔ pomoc w wyborze pociągu,
➔ pomoc w dojściu pod drzwi pociągu,
➔ pomoc w dostaniu się na miejsce w pociągu.







Asysta
w autobusach



Zakres asysty:
➔ pomoc w wyborze odpowiedniej trasy,
➔ przejście przez terminal,
➔ pomoc w dostaniu się do autobusu i na  

właściwe miejsce.













Asysta
w samolotach



Zakres asysty:
➔ wsparcie przed dotarciem na lotnisko - kody  

WCHC itp,
➔ pomoc na lotnisku,
➔ pomoc w dostaniu się na miejsce  

w samolocie.









Asysta
na statkach



Zakres asysty:
➔ pomoc w zaparkowaniu samochodu,
➔ poinformowanie o kierunku wejścia,
➔ pomoc w razie wypadku.











Polska
➔ Trudność uzyskania  

informacji
➔ Wymóg informowania  

min. 48h przed
➔ Asysta min. 30 minprzed
➔ Asysta w dojściu do  

pociągu - dworzec
➔ Asysta w dotarciu na  

miejsce - pociąg

vs Zagranica
➔ Informacja każdym  

kanałem
➔ Brak takiej  

konieczności
➔ Brak ograniczenia
➔ Brak konieczności  

korzystania z asysty
➔ Brak konieczności  

korzystania z asysty













Proponowane kierunki rozwoju:
➔ brak konieczności zgłaszania asysty na 48h przed  

planowaną podróżą,
➔ łatwość uzyskania kompletnych informacji,
➔ umożliwienie korzystania z toalety  

w samolotach,
➔ wyczulenie kierowców komunikacji miejskiej,że  

wózek trzeba zablokować.





Do zobaczenia :)
TU JESTEM

www.robimypodroze.pl

http://www.robimypodroze.pl/
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