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Liczba osób z niepełnosprawnością lub ograniczoną mobilnością, która skorzystała 
z asysty konduktora w pociągach uruchamianych przez PKP Intercity
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PKP Intercity – poradnik dla osób z ograniczoną mobilnością
https://www.youtube.com/watch?v=q4nue5LIWWE

https://www.youtube.com/watch?v=q4nue5LIWWE


Na co możesz liczyć w ramach pomocy/asysty ?

Przez pomoc osobie z niepełnosprawnością oraz osobie o ograniczonej mobilności należy rozumieć 
czynności podejmowane przez przewoźnika umożliwiające dostęp do takich samych usług dla 
wszystkich podróżnych, do których zaliczamy między innymi:

 znalezienie połączenia obsługiwanego przez pociąg posiadający udogodnienia dla osób z 
niepełnosprawnością i osób o ograniczonej mobilności (za pośrednictwem Infolinii PKP Intercity, 
strony internetowej PKP Intercity, w kasie biletowej lub w pociągu);

 pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z pociągu;
 wskazanie miejsca w pociągu i pomoc w jego zajęciu;
 wniesienie/wyniesienie bagażu;
 umożliwienie skorzystania z usług gastronomicznych (o ile są one dostępne w pociągu);
 wskazanie zakresu udogodnień i zasad bezpieczeństwa, pozwalających ww. osobom na sprawne i 

bezpieczne poruszanie się po pociągu;
 pomoc w dostaniu się do komunikacji zastępczej.



Czy zakres pomocy/asysty jest ograniczony?

 PKP Intercity nie zapewnia specjalistycznej pomocy wykraczającej poza standardowy zakres 
wskazany w regulaminie (RPO-IC), jak na przykład świadczenia pomocy opiekuńczo-pielęgniarskiej, 
umożliwienie korzystania w trakcie podróży z urządzeń podtrzymujących życie etc.

 Pomoc/asysta przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z pociągu osobom poruszającym się na wózkach, 
polega na uruchomieniu windy lub rozłożeniu platformy najazdowej znajdującej się na wyposażeniu 
taboru. 

 Mając na względzie bezpieczeństwo i komfort osób poruszających się na wózkach, PKP Intercity 
rekomenduje podróżowanie pociągami z dedykowanymi udogodnieniami. Osoby, która decydują się 
zrealizować przejazd pociągiem bez udogodnień, muszą się liczyć z możliwością wystąpienia 
istotnych utrudnień, jak:

- podróż w niekomfortowych warunkach, np. w przedsionku wagonu bez możliwości 
skorzystania z przestrzennej toalety,
- brak możliwości skorzystania z wykupionych przez osoby poruszające się na wózkach miejsc 
siedzących,
- brak możliwości zorganizowania pomocy asysty przy wsiadaniu/wysiadaniu do/z pociągu.



Wózki, na których poruszają się osoby z 
niepełnosprawnościami w podróży koleją, powinny 
spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 
1300/2014 Dodatek M, to jest parametry 
konstrukcyjne wózka nie powinny być przekroczone.  

 szerokość 700 mm powiększona o co najmniej 50 mm z każdej strony na ręce podczas 
przemieszczania się;

 długość 1 200 mm powiększona o 50 mm na stopy;
 koła — najmniejsze koło musi być w stanie pokonać szczelinę o szerokości 75 mm w 

poziomie i różnicę wysokości 50 mm;
 wysokość — maksimum 1 375 mm wraz z użytkownikiem płci męskiej;
 łuk skrętu — 1 500 mm;
 masa przy pełnym obciążeniu wózka z użytkownikiem (oraz z ewentualnym bagażem) 

wynosząca 300 kg w przypadku elektrycznego wózka inwalidzkiego, dla którego nie jest 
wymagana pomoc w celu przejechania przez urządzenie wspomagające wsiadanie;

 w przypadku gdy jest wymagana pomoc w celu przejechania przez urządzenie 
wspomagające wsiadanie masa taka wynosi 300 kg (do takiej masy są przystosowane 
rampy);

 masa przy pełnym obciążeniu wózka z użytkownikiem (oraz z ewentualnym bagażem) 
wynosząca 200 kg w przypadku ręcznego wózka inwalidzkiego.

Czy zakres pomocy/asysty jest ograniczony?
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OBSŁUGA OzN, W TYM OSÓB NA WÓZKU Z 
WYKORZYSTANIEM WAGONOWYCH URZĄDZEŃ 
WSPOMAGAJĄCYCH WSIADANIE/WYSIADANIE 



Na wyposażeniu pociągów uruchamianych przez PKP 
Intercity znajdują się dwa rodzaje urządzeń 
wspomagających wsiadanie i wysiadanie osobom 
poruszającym się na wózku:

- platformy najazdowe, głównie w wagonach 
klasycznych przeznaczone do wysokich peronów 
(550 – 760 mm),

- windy, dostępne w elektrycznych zespołach 
trakcyjnych (EZT) i nielicznych wagonach 
klasycznych.

Urządzenia wspomagające wsiadanie i wysiadanie do/z pociągu osobom 
poruszającym się na wózku



Urządzenia wspomagające wsiadanie i wysiadanie do/z pociągu osobom 
poruszającym się na wózku

Największy problem są dla przewoźnika zbyt niskie perony o 
wysokościach niezgodnych ze standardami unijnymi, przy 
których platformy najazdowe nie mogą być rozłożone 
(mogą być one użytkowane tylko przy peronach 
o wysokościach 55 i 76 cm).

Udostępnienie OzN rampy najazdowej przy niskich peronach 
wiąże się z zagrożeniem dla OzN oraz osób asystujących 
osobie na wózku. Zbyt duży kąt nachylenia powoduje,
że podjazd/zjazd jest zbyt stromy i może prowadzić do
wypadku.



- 10 -

DOSTĘPNOŚĆ STACJI I DWORCÓW DLA osób z 
niepełnosprawnością i ograniczoną mobilnością



 Informacje na temat dostępności dworców, na których świadczona jest asysta ze strony PKP 
S.A. oraz ich dostępności dla OzN, dostępne są na https://www.pkp.pl/pl/bez-barier (na tej 
stronie można wpisać stację i wyfiltrować dane dot. dworca).

 Wykaz dworców z asystą: https://www.pkp.pl/pl/dworce/informacje-dla-pasazerow-
niepelnosprawnych-lub-o-ograniczonej-sprawnosci-ruchowej

 Udogodnienia dla niepełnosprawnych są również dostępne na Portalu Pasażera w Katalogu 
Stacji Kolejowych - po najechaniu na ikonkę wskazującą osobę na wózku. Dzięki wyszukiwarce 
oraz alfabetycznemu katalogowi stacji można w szybki i prosty sposób sprawdzić rodzaj 
dostępności udogodnień dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej - https://portalpasazera.pl/KatalogStacji

 Wysokość peronów podana jest na stronie PKP PLK S.A. w zakładce: Dla klientów i 
kontrahentów >> Warunki udostępniania infrastruktury i regulaminy >> Regulamin sieci >> 
Załącznik 2.18. Wykaz peronów przy liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. - https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-
infrastruktury-i-regulaminy/regulamin-sieci/regulamin-sieci-20202021/

Dostępność stacji i dworców dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej.

https://www.pkp.pl/pl/bez-barier
https://www.pkp.pl/pl/dworce/informacje-dla-pasazerow-niepelnosprawnych-lub-o-ograniczonej-sprawnosci-ruchowej
https://portalpasazera.pl/KatalogStacji
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/warunki-udostepniania-infrastruktury-i-regulaminy/regulamin-sieci/regulamin-sieci-20202021/


Dziękuję za uwagę.
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