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Ekspertyza 

Analiza narzędzi i rozwiązań do zamawiania  
i korzystania z asysty - aktualnie dostępnych  

i planowanych w Polsce i na świecie wraz z ich oceną 
pod kątem użyteczności dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Wprowadzenie 

Zgłaszanie zapotrzebowania na pomoc podczas podróży pociągiem w zasadzie miało 
zachęcać do przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami oraz innych 
użytkowników, którzy spotykają trudności na kolei, do częstszego korzystania z tego 
środka transportu. Jednak rzeczywistość okazuje się być dużo trudniejsza niż 
założenia. Wymaganie, by pewna grupa użytkowników zgłaszała swój przejazd 2 dni 
przed odbyciem podróży jest samo w sobie dużą trudnością, gdyż nie pozwala na 
spontaniczne wyjazdy, np. na weekend lub codzienne podróże na krótkich 
dystansach do i z pracy, uczelni lub szkoły.  

Projekty infrastrukturalne oraz zakup taboru pozwalają na zakup odpowiednich 
urządzeń, które są na wyposażeniu dworców oraz pojazdów taborowych. 
Odpowiednie urządzenia to również takie, które pozwalają przemieszczać się innym 
ludziom, a nie tylko tym dla których są dedykowane. Przykładem w tym miejscu 
może być winda zamiast platformy przyschodowej. Z dźwigu skorzysta w zasadzie 
każdy niezależnie czy jeździ na wózku, z wózkiem czy też z dużym i ciężkim bagażem. 
Czynna winda pozwala też na wyeliminowaniu obsługi, która rozłoży urządzenie. 
Dlatego w przypadku urządzeń na wyposażeniu pociągów trzeba zadbać o 
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umiejętności personelu, który będzie te maszyny obsługiwał. W wielu przetargach na 
zakup taboru czytamy, że producent ma przygotować „wyprawkę” oraz dodatkowo 
przeszkolić pracowników w zakresie obsługi pojazdu. Myślę, że warto przewidywać w 
zamówieniach publicznych, aby szkolenia dla drużyn konduktorskich były cykliczne i 
stosunkowo częste w zakresie obsługi urządzeń wspierających różnych pasażerów. 
Pozwoli to zwiększyć kompetencje związane z obsługą platform, wind oraz innych 
maszyn dedykowanym osobom z niepełnosprawnością, a sami pracownicy uzyskają 
większą pewność siebie, a to przełoży się na obniżenie stresu i uniknięcie wielu 
opóźnień.  

Musimy pamiętać, że usługa asysty jest kierowana do bardzo szerokiego grona 
pasażerów. Nie możemy się tutaj zamknąć wyłącznie w temacie osób z 
niepełnosprawnością gdyż utracimy szereg możliwości oraz identyfikacji potrzeb. Tak 
naprawdę każdy klient będzie miał inne potrzeby. Wyodrębniłbym jednak 3 grupy, 
które mogą się łatwo kojarzyć z potrzebą asysty, a ich potrzeby zapewne będą miały 
odzwierciedlenie w pozostałych.  

• Opiekunowie z dziećmi zarówno w wózkach jak i chodzącymi – mogą 
potrzebować pomocy w przeniesieniu bagażu, wskazaniu miejsca, zwłaszcza 
jeśli w pociągu nie ma rezerwacji miejsc oraz umieszczeniu bagażu a po 
dotarciu do miejsca docelowego powyższe czynności w odwrotnej kolejności. 
Ponadto w niektórych lokalizacjach będzie trzeba otworzyć przejścia w 
poziomie torów lub uruchomić urządzenia do pokonywania drogi w pionie, 

• Osoby poruszające się na wózkach – będą potrzebowały sprawnego rozłożenia 
urządzeń umożliwiających wsiadanie do pociągu. Jeśli dworzec posiada windy, 
z których można skorzystać to część z osób korzystających z wózków nie 
będzie potrzebować asysty w dotarciu na peron,. Sytuacja się zmienia, gdy 
wyposażenie infrastruktury ma dedykowane maszyny, z których nie można 
skorzystać samodzielnie i które wykluczają innych uczestników podróży. 
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• Osoby niewidome i słabowidzące – największą pomocą dla tej grupy 
pasażerów jest wskazanie miejsca w pociągach gdzie nie ma oznaczeń w 
alfabecie Brajla na siedzeniach. Drugą a w zasadzie pierwszą i najważniejszą 
potrzebą jest odnalezienie właściwego wagonu. Wielu pasażerów niewidomych 
nie korzysta z pomocy asysty podczas swoich podróży pociągiem, a powyższe 
potrzeby można rozwiązać bez specjalnego zgłaszania. 

W dokumencie przyjrzymy się sposobom, z jakich pasażerowie mogą skorzystać, aby 
zgłosić taki przejazd - zarówno wśród polskich jak i zagranicznych przewoźników. 
Przyjrzymy się specyfice każdego z narzędzi, a na koniec z odrobiną nadziei 
spojrzymy na tych przewoźników, którzy wychodzą ponad obowiązujące przepisy i 
stosują rozwiązania bardziej ukierunkowane na komfort, samodzielność oraz 
spontaniczność pasażerów. W przypadku polskich przewoźników sprawdzimy również 
poziom mglistości języka, używając indeksu FOG. Dzięki temu dowiemy się, jaki 
poziom edukacji trzeba ukończyć, aby zrozumieć instrukcję opisującą procedury 
zamawiania asysty. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. nakłada na podmioty publiczne obowiązek 
komunikowania się z klientami za pomocą języka prostego. Dlatego wskaźnik FOG 
pozwoli nam ocenić, czy treści przekazywane przez przewoźników są zrozumiałe dla 
ludzi, którzy ukończyli szkołę średnią. 

Przewoźnicy polscy 

W Polsce funkcjonuje 10 przewoźników pasażerskich realizujących przewozy 
regularne dla pasażerów. Do analizy wytypowanych zostało 6. W tym gronie znajdują 
się następujące podmioty: 

• PKP Intercity S.A., 
• Polregio S.A., 
• Szybka Kolej Miejska w Warszawie, 

• Koleje Mazowieckie, 
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• Łódzka Kolej Aglomeracyjna, 
• Arriva RP. 

Dzięki takiemu doborowi przedsiębiorstw, w zestawieniu mamy zarówno 
przewoźników operujących w całym kraju, jak również w obrębie 1 aglomeracji 
miejskiej oraz 1 województwa. Mamy do dyspozycji przewoźników należących do 
Skarbu Państwa, samorządów, a także przedsiębiorstwo prywatne. 

Korzystanie z narzędzi sprawdzających indeks mglistości języka nie tylko pozwala 
doprowadzić treść do poziomu języka prostego, czyli takiego, który zostanie 
zrozumiany przez większość społeczeństwa. Jest on przydatny również podczas 
tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Wydaje się, że ta grupa odbiorców jest najbardziej pomijana, a w 
zakresie pozyskiwania informacji o podróży może mieć największe problemy. 
Oczywiście część osób z niepełnosprawnością intelektualną podróżuje z 
przewodnikiem, jednakże nie jest to regułą. Do porównania treści wg indeksu FOG 
wykorzystaliśmy narzędzie „Logios”1, jednakże jest również dostępny „jasnopis”2, 
który pokazuje również trudne słowa. Poziom trudności języka w opisach dotyczących 
pomocy podczas podróży prezentuje się następująco: 

• Koleje Mazowieckie – 14 pkt. 
• PKP Intercity – 13 pkt. 
• Polregio – 16 pkt. 
• Łódzka Kolej Aglomeracyjna – 15 pkt. 
• Szybka Kolej Miejska w Warszawie – 19 pkt. 
• Arriva – 19 pkt. 

                                                             

1 https://dozabawy.logios.dev/  
2 https://jasnopis.pl/ 

https://dozabawy.logios.dev/
https://jasnopis.pl/
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Liczba punktów w wyniku wskazuje, ile lat edukacji trzeba ukończyć, aby zrozumieć 
badany tekst. W Polsce do ukończenia szkoły średniej potrzeba od 11 do 14 lat. Jest 
to zależne od rodzaju szkoły, którą wybiera się po ukończeniu 8-letniej podstawówki. 
Absolwent liceum ogólnokształcącego będzie dysponował słownictwem na poziomie 
12 punktów indeksu FOG, natomiast absolwent szkoły zawodowej ten sam wskaźnik 
będzie miał na poziomie 11 pkt. Inna sytuacja dotyczy osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, gdyż dla nich powinniśmy przygotowywać teksty o trudności 
odpowiadającej 7 – 9 lat edukacji. Poza poziomem zrozumienia tekstu dla tej grupy 
odbiorców powstały zasady tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia. 

Przeanalizowałem informacje ze stron internetowych oraz formularze do zgłaszania 
asysty. Analiza wskazała trudności, które mogą spotkać osoby zainteresowane. 
Jednakże jest jedna kwestia, która rzuca się w oczy u wszystkich przewoźników, jest 
to przepisanie wprost fragmentów aktów prawnych, co powoduje, że część 
pasażerów nie ma pojęcia o tym, że znajduje się w grupie osób z ograniczoną 
sprawnością poruszania się. Przykładem mogą być opiekunowie z małymi dziećmi, 
którzy są również uprawnieni do skorzystania z usługi pomocy podczas podróży. 

Innym przykładem są Koleje Mazowieckie, które nie udostępniają na swojej stronie 
internetowej formularza do samodzielnego zgłoszenia potrzeby uzyskania pomocy 
podczas podróży. Są tam jedynie numery telefonów, na które trzeba zadzwonić. Jest 
to niestety skrajnie wykluczające pasażerów np. głuchych, słabosłyszących, a także 
tych ludzi, którzy mają poważne trudności w mowie i przez to mogą nie być 
zrozumiane przez operatora. Ponadto otwarcie zakładki z informacjami dotyczącymi 
opisywanego tematu może być trudne dla pasażerów słabowidzących, gdyż 
dodatkowe opcje  wysuwają się poniżej kafelka o nazwie „Informacje dla osób z 
niepełnosprawnością”. W przypadku osób słabowidzących taki sposób wyświetlenia 
treści jest niewidoczny, gdy przeglądarka jest w dużym powiększeniu. 
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Źródło: materiały własne Spółdzielni Socjalnej FADO 

Pozostali przewoźnicy proponują formularze, które można wypełnić. Jednak 
największą ilość kanałów kontaktowych przedstawia na swojej stronie Arriva. Mamy 
do dyspozycji telefon, email oraz pocztę tradycyjną. Możemy zadzwonić na 
dedykowaną infolinię jak również na ogólną dla wszystkich pasażerów. Klient może 
pobrać formularz zapisany w dokumencie łatwym do edycji lub wypełnić na stronie 
przewoźnika. Dobrym akcentem jest pole „Miejsce Spotkania” aby to pasażer wybrał 
gdzie chce się spotkać z asystentami, a nie na odwrót. Dużo łatwiej jest asyście dojść 
we wskazane miejsce niż pasażerowi szukać takiego, które jest wskazane przez 
przewoźnika. Zwłaszcza, że grupa ludzi mogąca potrzebować usługi asysty jest 
bardzo szeroka i tylko brak pełnej informacji powoduje, że jest wykorzystywana na 
bardzo niewielkim poziomie. 
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Źródło: materiały własne Spółdzielni Socjalnej FADO 

 
Źródło: materiały własne Spółdzielni Socjalnej FADO 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna również na stronach internetowych dysponuje 
formularzem, jednakże firma nie wymaga zgłaszania. Formularz jest opcją 
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fakultatywną. Przedstawiciel spółki, z którym rozmawiałem zbierając materiały do 
ekspertyzy, przedstawia sytuację w następujący sposób:  

„W dobie TSI PRM i cyfryzacji jakiekolwiek utrudnienia w mobilności polegające na 
wcześniejszej organizacji i zgłaszaniu podróży szczególnie w odniesieniu do 
codziennych podróży do pracy i na uczelnię (tzw. commuter service) są 
anachronizmem i inwestowanie w nie jest nieporozumieniem. Pomoc należy tak 
organizować, żeby zapewnić równą swobodę mobilności zarówno osób 
pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych.”  

 
Źródło: materiały własne Spółdzielni Socjalnej FADO 

W PKP Intercity możemy wypełnić formularz osobiście lub zadzwonić na infolinię, 
która jest zwykłym numerem stacjonarnym. Dodatkowym atutem rozwiązania 
pochodzącego od Intercity jest wysokie pozycjonowanie w przeglądarce Google. 
Wystarczy wpisać frazę „Asysta PKP”, żeby uzyskać pełne informacje, co należy 
zrobić, aby zgłosić swój przejazd. Natomiast w formularzu IC trzeba podać wiele 
informacji, które są zapisane na bilecie, tj. nr pociągu, nr wagonu i nr miejsca, 
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godzinę i datę odjazdu. Dane się wzajemnie wykluczają. Skoro podajemy relację 
przejazdu, godzinę oraz datę, to po co jeszcze podawać numer pociągu? Wszystkie 
dane można by zastąpić numerem biletu, a przewoźnik mógłby pozyskać wszystkie 
dane z tego jednego miejsca. Pasażerowi trudno jest znaleźć numer pociągu. 
Częściej zna jego kategorię oraz nazwę handlową. W mojej opinii wymaganie 
wszystkich danych jest zmuszaniem pasażera do dodatkowych czynności. Miejmy 
cały czas świadomość, że większość adresatów usługi asystenckiej nie posługuje się 
w sposób biegły informacjami dotyczącymi podróżowania. W celu zobrazowania 
sytuacji załączam zrealizowany bilet na pociąg PKP Intercity. 

 
Źródło: materiały własne Spółdzielni Socjalnej FADO 
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Źródło: materiały własne Spółdzielni Socjalnej FADO 

Szybka Kolej Miejska w Warszawie deklaruje, że realizuje zgłoszenia w zakresie 
asysty na 24 godziny przed podróżą. Jest to oczywiście krótszy czas niż wymagają 
tego przepisy, jednak operator jest uzupełnieniem oferty komunikacji miejskiej w 
aglomeracji warszawskiej. Dlatego może dziwić wymóg stawiany przez przewoźnika. 
Zwłaszcza, że w autobusach czy tramwajach niczego nie trzeba zgłaszać, chcąc 
przemieścić się z jednego punktu do innego zlokalizowanego w mieście. Jest to 
jedyny przewoźnik w zestawieniu, który wymaga aby wybrać numer linii, którą 
będziemy się poruszać. Tak jak w przypadku PKP Intercity wpisywanie numeru 
pociągu, tak i tu w warszawskiej SKM wydaje się być  niepotrzebne, gdyż wpisanie 
stacji początkowej i końcowej, a także godziny odjazdu i przyjazdu, pozwala ustalić 
nie tylko numer linii, ale również numer pociągu, numer obiegu, a także rodzaj 
pojazdu, jaki prowadzi dany kurs. 
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Źródło: materiały własne Spółdzielni Socjalnej FADO 

Na koniec omawiania polskich przewoźników pozostawiłem Polregio3. Jako jedyny z 
przewoźników udostępniających formularze zgłoszeniowe, wprowadził swój w postaci 
aż 7 kroków. Osobiście sprawia on mi najwięcej trudności. Mimo, że każdy krok jest 
krótki, to jednak przytłacza ilość etapów, które trzeba przejść w celu zrealizowania 
zgłoszenia. System Polregio wyrzuca dodatkowe informacje, które są prezentowane 
w dodatkowych okienkach, co może wpływać na komfort użytkowania. Jeśli 
dokładnie się przyjrzymy, to formularz ma nienaturalnie duże pola wyboru, a gdy 
pasażer korzysta z powiększenia w przeglądarce te pola są jeszcze większe. 

                                                             

3 https://www.polregio.pl/pl/podroz-bez-barier/formularz 

https://www.polregio.pl/pl/podroz-bez-barier/formularz
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Źródło: materiały własne Spółdzielni Socjalnej FADO 

Duży problem, który spotykają pasażerowie, to brak jednego systemu do zamawiania 
asysty na całą sieć kolejową. Każdy z przewoźników oferujących samodzielne 
zgłoszenie za pomocą formularza zastrzega zgłaszanie asysty wyłącznie na podróże 
w ramach swoich usług oraz usług łączonych z innym przewoźnikiem, gdy pojawia 
się przejazd z przesiadką. To kolejne informacje wymuszane na pasażerach. Przecież 
podróżny, który nie korzysta z asysty w wielu sytuacjach nawet nie wie z jakiego 
przewoźnika korzysta, zwłaszcza w dużych aglomeracjach, czy też województwach 
gdzie operuje kilku przewoźników. Wymaganie kolejnej informacji oraz nakładanie 
obowiązku przekazywania i orientowania się w systemach zamawiania usługi sprawia, 
że przejazd staje się jeszcze bardziej skomplikowany. 
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Źródło: materiały własne Spółdzielni Socjalnej FADO 

Przewoźnicy zagraniczni 

Do analizy narzędzi, które oferują przewoźnicy zagraniczni wybrałem Deuche Bahn, 
Ceske Drahy oraz Belgijskie SNCF. Każdy z tych przewoźników pozwala na zgłaszanie 
usługi za pomocą kilku kanałów. Każdy z nich ma inną ścieżkę dotarcia do informacji 
na stronie internetowej. Przykładem mogą być koleje czeskie, które informacje dla 
osób z niepełnosprawnością nazwały „S ČD bez překážekez” i umieściły odnośnik na 
dole strony, w jej stopce.  
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Źródło: materiały własne Spółdzielni Socjalnej FADO 

Koleje niemieckie natomiast umieszczają „Barrierefreies Reisen" w wybieranym menu 
z różnymi informacjami dla pasażerów. Zaś koleje belgijskie proponują kilkuetapową 
ścieżkę poprzez usługi dla pasażerów, a następnie usługi dla określonej grupy. Co 
ciekawe, aby się dostać do szczegółowego opisu można się zgubić w gąszczu 
informacji. Jednak, gdy już uda się przedrzeć przez niepotrzebne wiadomości, SNCF 
podzielił informacje na kilka dużych bloków, które są dedykowane różnym grupom 
odbiorców, również informacjami dotyczącymi dworców a także sprzętu na stacjach. 
Sama strona z formularzem jest przejrzysta i łatwa w obsłudze, a wszystkie 
informacje można przekazać w formularzu, które otworzy się w nowym oknie. 
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Źródło: materiały własne Spółdzielni Socjalnej FADO 

Koleje niemieckie pozwalają na zapisanie swoich danych dotyczących 
niepełnosprawności i zachowanie ich w numerze ID. Raz wpisane dane dotyczące 
wózka, czy też innych kwestii związanych z obsługą, można później wprowadzić dużo 
szybciej i wygodniej. Z dedykowanym wydziałem pomocy możemy się skontaktować 
na wiele sposobów, włączając w to fax. 

Koleje czeskie dzielą informacje dla pasażerów na kilka działów związanych z 
konkretnymi potrzebami. Oddzielnie mamy informacje dla osób poruszających się na 
wózkach, osób niewidomych i słabowidzących oraz osób głuchych i słabosłyszących. 
Opisane zostały informacje, które mogą ułatwić podróżowanie konkretnym grupom 
odbiorców. Sam formularz jest bardzo przejrzysty. 

U przewoźników zagranicznych, w przeciwieństwie do tych z rynku polskiego, nie 
spotkałem informacji dotyczących czasu, który jest potrzebny do przetworzenia 
zgłoszenia. Koleje czeskie piszą o wcześniejszym zgłoszeniu. 
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Źródło: materiały własne Spółdzielni Socjalnej FADO 

Zarówno u polskich, jak i zagranicznych przewoźników zaobserwowałem nazywanie 
działu podróży bez barier jako ten, który jest przeznaczony dla osób 
niepełnosprawnych oraz dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Jest to 
trudne do zrozumienia dla wielu ludzi, którzy są uprawnieni do skorzystania z usługi 
asystenckiej w obrębie infrastruktury kolejowej. Konkretniej mówiąc każdy pasażer 
posiada podstawową wiedzę na temat osób z niepełnosprawnością, ale dalsza część 
cytowanego tytułu jest wprost skopiowana z aktów prawnych. Potencjalni 
pasażerowie nie mają pojęcia, że znajdują się w grupie docelowej. Moja znajoma, 
która jest mamą małego dziecka nie wiedziała, że może poprosić o pomoc PKP w 
dotarciu do pociągu, gdyż myślała, że taka usługa jest tylko dla osób 
niepełnosprawnych 

Asysta w przyszłości 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE numer 2021/782 z dnia 29 
kwietnia 2021 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym 
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wprowadza zmiany dotyczące obsługi pasażerów z niepełnosprawnościami oraz 
ograniczonymi możliwościami w poruszaniu się. Wprowadza skrócenie czasu 
zgłoszenia pomocy podczas podróży z 48 do 24 godzin, a także wprowadza 
zgłoszenie jednorazowe w przypadku posiadania biletu miesięcznego. Zmiany 
wynikające z rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 7 czerwca 2023 r. W 
powyższym zestawieniu jedynie 2 przewoźników deklaruje już dziś możliwość 
zgłaszania pomocy w krótszym terminie niż 48 godzin przed planowaną podróżą. W 
tym jeden, który uważa takie zgłoszenie jako opcję nieobowiązkową. Polregio, jak i 
PKP Intercity deklarują, że dołożą wszelkich starań aby pasażer, który zgłosi przejazd 
później niż wymagane dzisiaj 48 godzin, również otrzymał pomoc. 

Asysta na dworcach w remoncie 

W przypadku dworców, które są w remoncie, jest niedopuszczalne wyłączanie ich z 
obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób z trudnościami w poruszaniu 
się. Zwłaszcza, gdy mówimy o głównych dworcach w danej lokalizacji lub 
umieszczonych na ważnych węzłach komunikacyjnych. Przykładem niech będzie 
dworzec Warszawa Zachodnia, na którym funkcjonują przejazdy kolei średnicowej 
(podmiejskiej i dalekobieżnej), obwodowej oraz oddzielnego systemu Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. W pobliżu dworca kolejowego jest również usytuowany główny 
dworzec autobusowy w Warszawie. Wykluczenie tego dworca z obsługi osób z 
niepełnosprawnościami, opiekunów z dziećmi, osób starszych, a także innych osób 
potrzebujących pomocy jest skrajnym działaniem wykluczającym wielu pasażerów z 
możliwości podróżowania, realizowania swoich spraw w stolicy i tym samym 
możliwości również rozwoju osobistego. Wykluczenie to zaplanowano na kilka lat 
realizowania remontu największej stacji kolejowej w Polsce. Może to bezpowrotnie 
wpłynąć na decyzje dotyczące przemieszczania się wielu potencjalnych podróżnych. 

Z komentarzem [EB1]: ? chyba później? 

Z komentarzem [n2R1]: Racja � zmieniłem słowo dla 
lepszego zrozumienia. 



 

18 
 

Podsumowanie 

Podsumowując, usługi związane ze zgłaszaniem potrzeby asysty dotyczą dużo 
większej grupy pasażerów niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. W ramach 
informowania społecznego brakuje przekazywania informacji innym grupom 
społecznym wykraczającym poza osoby z niepełnosprawnością. Ponadto trudność 
języka, którym przewoźnicy komunikują się ze swoimi pasażerami, często przewyższa 
ich możliwości językowe. Formularze do zgłaszania asysty są w wielu aspektach zbyt 
obszerne, wymagają od pasażerów wpisywania wielu informacji, które można by 
zastąpić numerem biletu, w którym wszystkie wymagane informacje są zapisane. 
Warto również pomyśleć nad wprowadzeniem jednego systemu, który znajdowałby 
się na przykład u zarządcy infrastruktury, co wykluczyłoby wpisywanie informacji o 
przewoźniku i być może ułatwiłoby planowanie podróży bez barier. Możliwe, że wtedy 
pomyślano by, aby przesiadki odbywały się drzwi w drzwi na tym samym peronie, co 
spowodowałoby krótszy czas i mniej komplikacji.  

Wymaganie od pasażerów zgłoszenia się na stacji na 30 minut przed odjazdem 
pociągów również wydaje się archaizmem (poza osobami poruszającymi się na 
wózkach oraz z wyraźną niepełnosprawnością ruchową). Odbywając podróż z asystą, 
podczas zbierania materiałów do niniejszego dokumentu, moje stawienie się na stacji 
w wymaganym czasie, spowodowało przyjście asysty w okolice pociągu zanim był on 
otwarty dla pasażerów. W drodze powrotnej zaś, gdy pociąg był tak zwanym kursem 
przelotowym i jego zatrzymanie trwało 1 minutę, moja obecność pół godziny przed 
jego przybyciem była bez sensowna zarówno z punktu widzenia pasażera, jak i 
ochrony dworca, która była zobligowana do asystowania w czasie mojej obecności na 
dworcu.  

Powyższa analiza została przygotowana w języku prostym, który jest łatwy do 
odbioru dla wielu adresatów. Jej celem jest przedstawienie różnych aspektów 
związanych z podróżowaniem różnych pasażerów z wykorzystaniem usługi wsparcia 
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na dworcach kolejowych zarówno w kraju jak i zagranicą. Wskaźnik mglistości języka 
treści powyższego dokumentu wyniósł średnio 12 punktów. 
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