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Zakres TSI PRM



Osoba o ograniczonej sprawności ruchowej

„Osoba niepełnosprawna i osoba o ograniczonej możliwości 
poruszania się” oznacza każdą osobę dotkniętą trwałym lub 
czasowym upośledzeniem fizycznym, umysłowym, intelektualnym 
lub sensorycznym, które to upośledzenie może utrudniać takiej 
osobie — w konfrontacji z różnymi barierami — pełne i skuteczne 
korzystanie ze środków transportu na równi z innymi pasażerami, 
lub której możliwość poruszania się przy korzystaniu z transportu 
jest ograniczona z powodu wieku.



Infrastruktura to przestrzeń publiczna stacji oraz ich strefy
dostępu kontrolowane przez przewoźnika / zarządcę.

Zgodnie z Dyrektywą PE i R 2016/797
w sprawie interoperacyjności kolej



“Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej” to następujące kategorie pasażerów:
- osoby na wózkach inwalidzkich
- inne osoby o ograniczonej sprawności ruchowej,  zwane dalej 

osobami uprzywilejowanymi, w tym:

➢ osoby mające trudności z chodzeniem

➢ kobiety w ciąży i osoby z dziećmi

➢ osoby starsze

➢ osoby niedowidzące i niewidzące

➢ osoby niedosłyszące i głuche

➢ osoby z upośledzeniem w zakresie komunikacji

➢ osoby niskiego wzrostu (w tym dzieci)

➢ osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem

Osoby PRM wg. 
starych 

wytycznych ERA 
do TSI PRM 

do roku 2014





Powyższa definicja pochodzi z art. 1 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Nie obejmuje
ona wyraźnie osób z dziećmi, osób z dużym bagażem ani obcokrajowców nieznających miejscowego
języka. Nie obejmuje też automatycznie osób starszych ani kobiet w ciąży.

Jeżeli chodzi o te dwie ostatnie kategorie, to nie prowadzą one systemowo do ograniczonej możliwości
poruszania się, ale oczywistym jest, że podeszły wiek może skutkować zmniejszeniem szybkości i
zwinności, z jaką pasażerowie poruszają się w obrębie stacji lub w środowisku taboru. Dlatego osoby
starsze można uznać za osoby o ograniczonej możliwości poruszania się w porównaniu z przeciętnym
pasażerem. Podobnie ciąża nie prowadzi automatycznie do ograniczonej możliwości poruszania się.
Niemniej jednak, jeżeli ciąża ma wpływ na mobilność pasażerki (np. uniemożliwia jej swobodne i szybkie
przemieszczanie się), to można uznać, że mamy do czynienia z osobą o ograniczonej możliwości
poruszania się.

Tym samym zmiana definicji pozostaje bez wpływu na liczbę siedzeń uprzywilejowanych. Nie zmieniono
też piktogramów oznaczających takie miejsca: symbole przedstawiające kobietę w ciąży i osobę starszą są
rozpoznawalne na całym świecie.



Zgodnie z TSI PRM





infrastruktura



Infrastruktura – wymagania ogólne
4.2.1. Podsystem „Infrastruktura” 

W świetle zasadniczych wymagań sekcji 3, funkcjonalne i techniczne specyfikacje 
podsystemu „Infrastruktura” związane z dostępnością dla osób niepełnosprawnych 
i osób o ograniczonej możliwości poruszania się wyglądają następująco: 

— Parkingi dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się 
— Trasy pozbawione przeszkód 
— Drzwi i wejścia 
— Posadzki 
— Sygnalizacja przeszkód przezroczystych 
— Toalety i stanowiska przewijania dzieci 
— Meble i urządzenia wolno stojące 
— Kasy i automaty biletowe, punkty 

informacyjne i punkty obsługi klienta 
— Oświetlenie 
— Informacje wizualne: drogowskazy, piktogramy, informacja drukowana lub dynamiczna

— Informacje mówione 
— Szerokości peronów i krawędzie peronów 
— Koniec peronu 
— Urządzenia wspomagające wsiadanie 

znajdujące się na peronach 
— Jednopoziomowe przejścia przez tory



4.2.1.1. Parkingi dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się 

Na stacjach wyposażonych w osobne parkingi, w miejscu położonym w 
miarę możliwości jak najbliżej wejścia dostępnego dla osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się muszą zostać zarezerwowane 
wystarczające i dostosowane miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się 
uprawnionych do korzystania z miejsc parkingowych dla 
niepełnosprawnych. 



4.2.1.2. Trasa pozbawiona przeszkód 

1) Należy zapewnić trasy pozbawione przeszkód łączące się z następującymi 
strefami publicznymi infrastruktury, o ile występują: 

— punkty zatrzymania innych środków transportu na terenie stacji 
(np. postój taksówek, przystanek autobusowy, tramwajowy, metro, prom itd.), 

— parkingi, 
— wejścia i wyjścia dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, 
— punkty informacyjne, 
— systemy informacji wizualnej i dźwiękowej, 
— kasy i automaty biletowe, 
— obsługa klienta, 
— poczekalnie, 
— toalety, 
— perony. 

2) Przebieg tras pozbawionych od przeszkód 
musi być możliwie najkrótszy. 

3) Posadzki tras pozbawionych przeszkód i podłoże 
muszą mieć słabe właściwości odblaskowe.



4.2.1.2.1. Ruch w płaszczyźnie poziomej 

1) Wszystkie trasy pozbawione przeszkód, kładki dla pieszych i przejścia podziemne muszą 
mieć minimalną wolną od przeszkód szerokość 160 cm z wyjątkiem obszarów, które 
określono w pkt 4.2.1.3 ppkt 2 (drzwi), 4.2.1.12 ppkt 3 (perony) oraz 4.2.1.15 ppkt 2 
(jednopoziomowe przejścia przez tory).

2) W przypadku gdy na trasie poziomej zainstalowano progi, muszą one kontrastować z 
otoczeniem posadzki i nie mogą być wyższe niż 2,5 cm.

4.2.1.2.2. Ruch w płaszczyźnie pionowej 

1) W przypadku tras pozbawionych przeszkód, obejmujących zmianę poziomu, dla osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się musi zostać udostępniona trasa pozbawiona 
schodów stanowiąca alternatywę dla schodów. 

2) Klatki schodowe na trasach pozbawionych przeszkód muszą mieć minimalną szerokość 160 
cm mierzoną między poręczami. Co najmniej pierwszy i ostatni stopień muszą być 
oznaczone kontrastującą taśmą oraz przynajmniej dotykowe oznaczenia ostrzegawcze na 
powierzchni muszą być umieszczone przed pierwszym stopniem w dół. 



2) powierzchni muszą być umieszczone przed pierwszym stopniem w dół. 

3) Tam gdzie nie zapewniono podnośników, należy zainstalować podjazdy dla osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, które nie mogą 
korzystać ze schodów. Podjazdy te muszą mieć umiarkowane nachylenie. Ostre nachylenie 
jest dozwolone wyłącznie dla krótkich odległości. 

4) Schody i podjazdy muszą być wyposażone w poręcze po obu stronach, na dwóch 
poziomach. 

5) Podnośniki zapewnia się tam, gdzie nie udostępniono podjazdów; muszą być one co 
najmniej typu 2, zgodnie ze specyfikacjami, o których mowa w dodatku A, indeks 1. 
Podnośniki typu 1 są dozwolone jedynie w przypadku stacji, które są odnawiane lub 
modernizowane. 

6) Schody ruchome i ruchome chodniki muszą być zaprojektowane zgodnie ze specyfikacją 
wskazaną w dodatku A, indeks 2. 

7) Jednopoziomowe przejścia przez tory mogą stanowić część trasy pozbawionej przeszkód, 
jeżeli są zgodne z wymaganiami pkt 4.2.1.15. 



4.2.1.2.3. Oznaczenie trasy

1) Trasy pozbawione przeszkód muszą być wyraźnie oznaczone informacjami wizualnymi 
zgodnie z pkt 4.2.1.10. 

2) Osobom niedowidzącym informacje o trasie pozbawionej przeszkód muszą być 
przekazywane przynajmniej za pomocą oznakowania dotykowego i kontrastującej 
powierzchni, po której przemieszczają się osoby. Przepisów niniejszego punktu nie stosuje 
się do tras pozbawionych przeszkód prowadzących do i z parkingów. 

3) Rozwiązania techniczne, w których wykorzystuje się zdalnie sterowane urządzenia 
dźwiękowe lub aplikacje telefoniczne, są dozwolone jako środki dodatkowe lub 
alternatywne. Jeżeli mają one być używane jako środki alternatywne, należy je traktować 
jako rozwiązania nowatorskie. 

4) Jeśli w przebiegu trasy pozbawionej przeszkód prowadzącej na peron znajdują się w 
zasięgu ręki poręcze lub ściany, na poręczy lub na ścianie na wysokości od 145 cm do 165 
cm muszą być umieszczone krótkie informacje (na przykład numer peronu lub oznaczenie 
kierunku) w alfabecie Braille'a lub pismem wypukłym.



4.2.1.3. Drzwi i wejścia

1) Ten punkt ma zastosowanie do wszystkich drzwi oraz wejść znajdujących się w przebiegu 
tras pozbawionych przeszkód, z wyjątkiem drzwi zapewniających dostęp do toalet, które 
nie są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się. 

2) Drzwi muszą posiadać wolny od przeszkód prześwit szerokości 90 cm i musi istnieć 
możliwość ich obsługi przez osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej możliwości 
poruszania się. 

3) Dozwolone jest użycie drzwi ręcznych, półautomatycznych lub automatycznych. 

4) Elementy sterujące drzwiami muszą znajdować się na wysokości od 80 cm do 110 cm.



























Piktogramy

• Znak zgodny z międzynarodowym symbolem

• Informacje wskazujące kierunek 

• Oznaczenie toalet uniwersalnych

• Na peronie miejsce wsiadania osób na wózkach (gdy 
podawana jest informacja o kolejności wagonów)

• Systemy informacyjne

• Łączenie symboli

• Urządzenia umożliwiające

wezwanie pomocy



Kasy biletowe, punkty informacyjne i 
obsługi klienta

• Przynajmniej jedno stanowisko przystosowane do 
obsługi osób na wózku inwalidzkim

• Przynajmniej jedno 
stanowisko przystosowane
do obsługi osób
z upośledzeniem słuchu



Składniki interoperacyjności w TSI PRM dla infrastruktury



tabor



36

Wymagania zawarte w TSI PRM:

- obowiązują w całości dla nowego taboru oraz

- nie dotyczą taboru już eksploatowanego, dopóki jego 

elementy konstrukcji lub wyposażenia definiowane 

w TSI PRM nie zostaną poddane odnowie lub 

modernizacji
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➢ siedzenia osób uprzywilejowanych

➢ miejsca na wózki inwalidzkie

➢ drzwi

➢ oświetlenie

➢ toalety

➢ przejścia

➢ informacje dla pasażerów

Elementami taboru kolejowego 

objętymi wymaganiami TSI PRM są:
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➢ zmiany wysokości

➢ poręcze

➢ przedziały do spania dostępne dla osób na
wózkach inwalidzkich

➢ położenie stopnia przy wsiadaniu i wysiadaniu 
z pociągu

Elementami taboru kolejowego 

objętymi wymaganiami TSI PRM są:
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Siedzenia osób uprzywilejowanych
➢ oznaczenie

➢ minimum 10% miejsc/poc.

➢ przy drzwiach wejściowych

➢ siedzenia stałe

➢ ruchomy podłokietnik

➢dostępna przestrzeń
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Siedzenia osób uprzywilejowanych
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➢ oznaczenie ➢ co najmniej 2 miejsca na 
pociąg 

➢ ustawienie przodem lub 
tyłem do jazdy pociągu

➢ miejsce na obrót

➢ urządzenie alarmowe

➢ element oparcia

➢ wolna od przeszkód 
przestrzeń nad i przed 
siedzeniem

Miejsca na wózki inwalidzkie
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Miejsca na wózki inwalidzkie
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Miejsca na wózki inwalidzkie
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Drzwi zewnętrzne
➢ wykrywanie pasażera w drzwiach

➢ prześwit 800 mm

➢ sterowanie 8001200 mm

➢ kontrast na zewnątrz i na podłodze wagonu

➢ oznaczenie wózka inwalidzkiego

➢ słyszalny sygnał otwierania i zamykania

➢ 80% stopnia wejściowego oświetlone 75lx
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➢ wykrywanie pasażera w drzwiach

➢ prześwit 800 mm dla przejazdu wózka inwalidzkiego

➢ dotykowe elementy sterowania na wysokości 
8001200 mm

➢ niski i wysoki pas kontrastowy szerokości 100 mm

➢ zsynchronizowane drzwi międzywagonowe

Drzwi wewnętrzne
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➢ szerokość drzwi 500 mm

➢ sterowanie na wysokości 8001200 mm

➢ dotykowe i kontrastowe elementy sterowania

➢ nieruchoma poręcz przy ustępie i umywalce

Toaleta standardowa



47

➢ szerokość drzwi 800 mm

➢ sterowanie na wysokości 

8001200 mm

➢ łatwy dostęp do całego 

wyposażenia

➢ przewijak dla dzieci o 

wymiarach 500/700 mm

➢ 2 urządzenia 
alarmowe

Toaleta uniwersalna
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➢ podjazd wózka

Toaleta uniwersalna
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➢ poręcze

Toaleta uniwersalna
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Przejścia

➢ szerokość 450 mm do wysokości 1000 mm oraz 
550 mm od 1000 - 1950 mm n.p.p.

➢ dla wózka 800 mm do wysokości 1450 mm

➢ pomiędzy wagonami w składzie 550mm

➢ średnica wolnego okręgu obok miejsca na 
wózek 1500 mm
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➢ relacja pociągu na wagonie i wewnątrz

➢ numery rezerwacji na każdych drzwiach

➢ najwyżej 5 piktogramów w jednym miejscu

➢ następny przystanek widoczny dla 51% 
pasażerów

➢ system nagłaśniający, więcej niż jeden język

Informacje dla pasażerów
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Zmiany wysokości 
➢ stopnie wewnętrzne: wysokość 200mm, 

głębokość 280mm

➢ pas kontrastowy, 45 - 50mm, na pierwszym 
i ostatnim stopniu

➢ bez stopni w obszarze wózka inwalidzkiego

➢ maksymalne pochylenie podjazdów:
długość podjazdu [stopnie] [%]

>1000 4,47 8

600 - 1000 8,5 15

<600 10,2 18
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Poręcze
➢ profil okrągły o średnicy 3040 mm

➢ umieszczone w odległości 45mm od sąsiedniej 
powierzchni

➢ powinny kontrastować ze swoim tłem

➢ drzwi z więcej niż dwoma stopniami 
wejściowymi powinny posiadać po obu 
stronach poręcze pionowe, sięgające wysokości 
między 7001200 mm nad pierwszym stopniem
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Przedziały sypialne dla osób 

na wózkach inwalidzkich
➢ jedno lub dwa miejsca na pociąg

➢przynajmniej 2 urządzenia alarmowe, na wysokości 
450 mm i pomiędzy 800 a 1200 mm, różniące się 
od pozostałych elementów
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Położenie stopnia przy wsiadaniu 
i wysiadaniu z pociągu

➢ stopień wejścia powinien 

znajdować się w obszarze 

jak na rysunku

➢wszystkie stopnie 

przeciwpoślizgowe,  

szerokości drzwi

➢wysokość stopni zewn. 
powinna 230 mm, 
głębokość 150 mm

➢ kontrastujący pas na 
pierwszym i ostatnim 
stopniu wejściowym



Składniki interoperacyjności w TSI PRM dla taboru



TSI PRM – przykłady wyzwań

kłopty z rozliczeniem środków

➢ Brak właściwych miejsc parkingowych przed dworcami – lokalizacja wg TSI PRM
➢ Systemy rozgłoszeniowe – konieczne potwierdzenie zgodności z TSI PRM
➢ Bursztynowy peron – kolorystyka, śliskość, odblask wg TSI PRM
➢ Brak właściwej informacji pasaż. – wielkość, krój, przesuw czcionki wg TSI PRM 
➢ …
➢ Loga organizatora przewozów / przewoźnika – kontrast
➢ Informacja zgodna z wymaganiami miasta/aglomeracji a niezgodna z TSI PRM
➢ Ilość miejsc siedzących a wielkość miejsca w toalecie dla osób na wózkach
➢ Miejsca na rowery a miejsca dla osób niepełnosprawnych i uprzywilejowanych



Dziękuję za uwagę


