
Beskidzki Związek 
Powiatowo-Gminny

KOMUNIKACJA BESKIDZKA S.A.
Obsługa pasażera z niepełnosprawnością

– od wejścia na dworzec poprzez wejście do autobusu



Miasto
Bielsko-Biała

Jaworze

Jasienica

Szczyrk

Buczkowice Wilkowice

Czechowice-
Dziedzice

Bestwina
Wilamowice

Kozy

Porąbka
Czernichów

Kęty

Łodygowice

Uczestnicy i obszar komunikacyjny

Chybie

Andrychów

Osiek

Uczestnicy Związku

Gminy, z którymi zawarte 
zostały porozumienia 
o świadczenie usług ptz

Gminy, do których wjeżdżamy 
na potrzeby obsługi ptz

powiat cieszyński

powiat żywiecki

powiat wadowicki
(woj. Małopolskie)

powiat oświęcimski
(woj. Małopolskie)

powiat żywiecki

powiat oświęcimski
(woj. Małopolskie)

Nowy uczestnik związku
z dniem 1 stycznia 2021 roku

Powiat 
Bielski



Dane dotyczące 
świadczonych usług

Liczba linii komunikacyjnych:

47

Praca przewozowa: 4,3 mln km (plan na 2021 r.)

Liczba przewiezionych pasażerów: 1,4 mln (przed pandemią: 
2,3 mln osób)



Informatyzacja usług



Dworzec autobusowy

- Zlikwidowano część barier architektonicznych
- Całodobowa ochrona
- Wprowadzono nowoczesne rozwiązania m.in.: System

dynamicznej informacji pasażerskiej



Plan budowy nowego centrum przesiadkowego
- Budynek ok 300 m2

- Wydzielone sanitariaty dla osób
niepełnosprawnych oraz matki z
dzieckiem

- Zlikwidowane bariery
architektoniczne



Budynek administracyjny / 
zajezdnia

- Podjazd dla osób niepełnosprawnych
- Całodobowa ochrona 
- Możliwość załatwienia sprawy na 

parterze budynku
- Planowana winda



Szkolenia pracowników
Szkolenia dla pracowników:
- Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami
- Obsługa urządzeń w pojeździe
- Zachowanie i zasady udzielania pomocy



Tabor autobusowy
- Niskopodłogowe pojazdy
- Klimatyzowana przestrzeń pasażerska
- System dynamicznej informacji pasażerskiej
- Oznaczone miejsca dla pasażerów z 

niepełnosprawnościami



Tabor autobusowy



Tabor autobusowy



Standard usług
Klimatyzacja

Wi-Fi

Dostępność

System informacja pasażerska

2010 r. 2020 r.
4% 50%

taboru taboru

0% 100%
taboru taboru

10%
69%

taboru taboru

15%
72%

taboru taboru



Dziękuję za uwagę

Seweryn Kobiela
Dyrektor Biura

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny
ul. Legionów 54

43-300 Bielsko-Biała
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