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Wstęp 
Według licznych badań i naszych doświadczeń zawodowych, wiemy, że wiele 
autystycznych osób, niezależnie od wieku i niepełnosprawności sprzężonych 
(współistniejących) uważa, że korzystanie z transportu publicznego jest wysoce 
stresujące. 

 
Celem szkoleń i spotkań, które inicjujemy i na które jesteśmy zapraszani, jest 
uczynienie przestrzeni publicznej - wygodniejszej i łatwiejszej dla społeczności 
autystycznej. Wszystkie wskazania, przykłady i wnioski opracowujemy we 
współpracy z samorzecznikami, osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami i bliskimi, 
organizacjami i członkami społeczności skupionych wokół obszaru autyzmu. Dzięki 
tym działaniom wprowadzamy realne zmiany i tworzymy nowe standardy 
dostępności. 

Zapraszamy! 

  



Osoba ze spektrum autyzmu w podróży 

 
Oczywiście istnieje również kilka strategii przyjaznych dla autyzmu, których osoby 
autystyczne uczą się, by poprawić komfort podróży i przygotować się na 
niespodziewane. Wciąż jednak dostęp do merytorycznej informacji jest ograniczony, 
więc należy być świadomym czasu, którego trzeba na szerszą zmianę. 

Jako przedstawiciele środowiska transportu publicznego, mają Państwo szansę na 
podniesienie świadomości swojej, jak i swoich pracowników, by nie reagować lękiem 
lub agresją na nietypowe/ nowe dla Was reakcje i zachowania, z jakimi możecie się 
spotkać w obcowaniu z drugim człowiekiem, również autystycznym. Pamiętajmy, że 
spektrum autyzmu to również spektrum człowieczeństwa. 

Zaplanowanie i przeprowadzanie udanej podróży, niezależnie od rodzaju i środka 
komunikacji, wymaga złożonej serii kroków, a to może stanowić wyzwanie dla osób 
ze spektrum autyzmu, zwłaszcza dla tych, którzy są wysoko wrażliwi na dźwięk, 
światło i zapachy. Niepokój związany z interakcjami społecznymi i komunikacją 
potęguje stres, szczególnie w przypadku nieoczekiwanych zmian w rozkładach jazdy. 

 

Adaptacja 
Mózg i zarazem umysł wielu osób w spektrum autyzmu nie potrafi filtrować szybko 
napływających z celów cząstkowych. Potrzebuje czasu na przetworzenie informacji i 
ujęcie jej w całość.  

U osób autystycznych stałe schematy, czy relacje – zmieniają się często podstawie 
modyfikacji szczegółów (!) 



Przez ciągłe zmiany detali, zagrożone jest poczucie pewności i bezpieczeństwa. 
Może być to przyczyną nieustającego stresu, chronicznego lęku, który powoduje 
silną potrzebę niezmienności, nawet zachowania obsesyjno-kompulsyjne. 

Taki sposób myślenia uniemożliwia często dostrzeżenie rozpiętości danych, 
zjawiska, itp. Może powodować trudności sensoryczne, poznawcze, emocjonalne i 
społeczne. 

 
U osób ze spektrum autyzmu, oprócz występujących często problemów 
motorycznych, niepełnosprawności sprzężonych, itp., kluczowa jest tzw. sensoryka, 
czyli niedowrażliwość lub nadwrażliwość na bodźce. Niezwyczajne dla otoczenia 
reakcje emocjonalne są najczęściej wynikiem przeciążenia sensorycznego. Można 
nauczyć odwrażliwić własne emocje, nauczyć się je kontrolować, ale to wymaga 
wieloletniej pracy z osobą autystyczną, ponieważ układ nerwowy to podstawa 
funkcjonowania człowieka a codzienne życie z jego odmiennością jest katorgą. 
Niestety tej właściwości percepcji człowieka nie da się zmienić. 

 



Serię słów, poleceń, tekst – łączymy w całość z obrazów w wielowymiarowe 
konstrukty. Jeśli tekst dotyczy sytuacji które mieliśmy już zobrazowane i połączone w 
zjawiska i analogie – reakcja i zrozumienie (niekoniecznie odpowiedź), bywa 
błyskawiczna. Jeśli ze słów musimy skonstruować nową zależność, nowy „silnik” 
wielowymiarowy, lecz wciąż obrazowy – to wciąż potrzebujemy niewiele czasu. 
Jednak czas jest potrzebny do „skonstruowania” słów. 

Ponaglanie, presja czasu, okoliczności nie sprzyjające integracji sensorycznej – 
blokują dodatkowo. Jeżeli osoba ze spektrum ma niewielkie zaburzenia lękowe, ten 
czas będzie krótszy, jednak z większym „bagażem traum”, z nasilonymi zaburzeniami 
lękowymi, z wiekiem – ten czas może być dłuższy. Mózg przyswaja dane odbierane 
przez wiele zmysłów: wzrok, słuch, dotyk, węch itd. I integruje je jednocześnie, lecz 
osoby mające problemy z integracją sensoryczną są bombardowane sprzecznymi 
doznaniami, które nie są skutecznie porządkowane i łączone. 

Wszystkie informacje zmysłowe „walczą” ze sobą i nie są integrowane, a taki świat, 
jako źródło zbyt wielu stymulacji, może nas (osoby autystyczne) przytłaczać. 

Często musimy przetwarzać dane pochodzące z poszczególnych zmysłów - osobno, 
po kolei, a następnie składać wszystkie doznania w całość. Jest to bardzo 
wyczerpujące. 

Kiedy mózg zaczyna być przeciążony sensorycznie, może przestać pracować, 
blokując stymulację, aby uniknąć kryzysu. 

Koszt społeczny? Może to prowadzić do tego, że osoby z autyzmem będą próbowały 
unikać transportu publicznego, co może znacznie zmniejszyć ich samodzielność i 
szansę na rozwój, m.in. zawodowy. Odpowiednie warunki transportu, jednak i 
społeczne postawy (!), mogą zapewnić osobom autystycznym wolność i niezależność 
poprzez zwiększenie ich mobilności, a jednocześnie samodzielności. Niestety istnieją 
bariery i wyzwania związane z mobilnością, przed którymi stoi szereg osób o 
szczególnych potrzebach. 

 



Częste bariery utrudniające sprawność samodzielnego funkcjonowanie osób 
autystycznych w przestrzeni społecznej: 

• Bariery sensoryczne (hałas / kumulacja wrażeń sensorycznych, 
percepcyjnych, np. tłok) 

• Komunikowanie (niewyraźna lub za szybka mowa, korzystanie z form 
alternatywnej komunikacji, …) i brak zrozumienia 

• Nieprecyzyjne komunikaty ze strony pracownika (np. ogólnikowe, niejasne 
zwroty, związki frazeologiczne, zbyt rozbudowane wypowiedzi) 

• Niewłaściwe reakcje emocjonalne ukierunkowane do osoby z problemami 
np. Z werbalizacją (protekcjonalizm, ignorowanie, …)  

• Lęk społeczny przed innymi kodami zachowań (tzw. Stimy, dźwięki, itd.) 
• Brak alternatyw w możliwości sfinalizowania spraw drogą elektroniczną/ e-

mail, brak dostępności na stronach przewoźnikow (!) 
• Brak cierpliwości obsługi/ personelu, ... 
• Brak jasnych zasad poruszania się po obiekcie, zasad zachowania się (m. In. 

Planów budynku, oznakowania pomieszczeń, map, piktogramów/ easy-read, 
zasad kolejkowych i innych społecznych zawiłości, … 

 

Działania 
Chociaż nie można zmienić świata wokół osoby ze spektrum autyzmu, często można 
przewidzieć, kiedy coś może ją zaniepokoić i dokonać odpowiednich dostosowań lub 
podjąć odpowiednie działania. 

 
Prawidłowe, niestygmatyzujące zwroty: 

• Osoba ze spektrum autyzmu; 
• Osoba autystyczna; 



 

 Autyzm to nie choroba, więc nie można być "chorym na autyzm" (!) 
 Nie mówimy: „cierpieć na autyzm”. Cierpi się np. ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone, na brak zrozumienia przez drugiego 
człowieka, na brak akceptacji – nie na autyzm (!) 

 NIE używamy określeń „wysoko-, niskofunkcjonujący autysta”. Osoba może 
radzić sobie lepiej lub gorzej ze względu na ewentualne sprzyjające warunki 
ochronne lub zdolność maskowania objawów (częste u kobiet), jednak 
„funkcjonowanie” jest właściwością zależną od otoczenia. W odpowiednich 
warunkach osoba na pozór „niskofunkcjonująca” radziłaby sobie świetnie. 

Miejsce wyciszenia 
Przestrzeń publiczna to nieustanny szum, hałas, wielorakość bodźców i wrażeń oraz 
brak miejsca gdzie można się wyciszyć, zintegrować zmysły. 

Nieczęsto zdarzają się miejsca, gdzie osoba autystyczna może w miarę dobrze czuć 
się sensorycznie podczas podróży. Niestety zdarza się, że jest to tylko toaleta. 

 
„Nietypowe zachowania”, z którymi można się spotkać u osób ze spektrum to np.: 
trzepotanie rękoma, buczenie, sylabizowanie, mruczenie, klaskanie, chodzenie, 
stanie bokiem, tyłem do rozmówcy, brak szybkiej odpowiedzi dla pytanie konduktora, 
lub jej całkowity brak, śmiech nieadekwatny do danej sytuacji społecznej, mówienie 
do siebie, głębokie zamyślenie, etc. 

Co często utrudnia osobie autystycznej podróż? 

• Wrażliwość na zatłoczenie w pojeździe (brak poszanowania granic bliskości 
przez współpasażerów); 

• Wrażliwość na hałas; 



• Wrażliwość na światło; 
• Trudności w radzeniu sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami; 
• Niezrozumienie komunikatu konduktora; 
• Brak możliwości znalezienia miejsca, żeby na chwile się wyciszyć; 
• Dezorientacja wywołana złym oznaczeniem przestrzeni, zgubienie się; 

 

W jaki sposób można pomóc? 
Niektóre czynności wymagają dla osoby w spektrum więcej czasu. Instrukcje 
powinny więc być tłumaczone możliwie jasno. Czasami trzeba spokojnie powtórzyć 
prośbę/ pytanie zestresowanemu podróżnemu. Tłumaczenie procesu podróży i 
wymogów. Zachowanie spokoju i przyjaznej „pozy”. 

Przykład: 

Personel lotniska może pomóc pasażerom autystycznym np.: 

• Dając więcej czasu na przygotowanie się do kontroli bezpieczeństwa i wejścia 
na pokład 

• Pozwalając im cały czas przebywać z członkami rodziny lub bliskimi 
• Przekazywanie jasnych instrukcji, których mają przestrzegać 
• Szczegółowo wyjaśniając, czego mogą się spodziewać będąc na danym 

terenie 

Przykłady problematycznych sytuacji spowodowanych niezrozumieniem 
pracowników nietypowego zachowania osoby ze spektrum podczas kontroli biletów: 

• Uczeń podróżujący nie mógł odnaleźć migawki, nie potrafił tego faktu 
skomunikować osobie kontrolującej, doszło do nieprzyjemnej wymiany zdań; 

• Wystąpiła konieczność ustąpienia miejsca uczniowi w spektrum autyzmu i 
epilepsją (źle się czuł) - pasażerowie zareagowali słowną agresją, konduktor 
poproszony o pomoc nie pomógł, nie zajął stanowiska w sprawie; 

• Konduktor zwrócił uwagę podróżującej osobie w spektrum autyzmu, która 
schowała się w toalecie - był tłok i potrzebowała miejsca do wyciszenia, aby 
uniknąć innej ekspresji emocjonalnej; 

W chwilach atypowej reakcji trudnej (zachowania) pasażera w spektrum autyzmu, 
warto zadać sobie pytanie: co on/a czuje? Co chce mi powiedzieć? Jak chciałbym, 



aby inni zareagowali, gdybym był/a na jego miejscu? Sposoby, które nie pozostawią 
nikogo z poczuciem krzywdy i niesprawiedliwości odwołują się do empatii, czyli 
odwrócenia perspektywy i znajomości przyczyny reakcji. Należy bezwzględnie 
pamiętać o determinującej i wyjątkowo silnej innej specyfice percepcji (czucia), czyli 
o tym, co generuje częste nietypowe zachowania (!) osoba w spektrum słyszy często 
„wszystko jednocześnie”, czyli trudno jej wyłowić jeden, celowany do niej komunikat. 

W jaki sposób można zareagować ? 
Przykłady zwrotów łagodzących komunikację z młodą osobą ze spektrum autyzmu, 
która wydaje się zestresowana, zalękniona, wykazuje nietypową reakcję: 

• "Dzieci, młodzież, dorośli, starsi doświadczają różnych, często silnych emocji. 
To normalne, wszystko jest dobrze. To przejdzie, można to zmienić". 

• "A może sam/ -a chcesz ze mną sprawdzić bilety?" 
• "Poczekam aż ochłoniesz, uspokoisz, przyjdę jak będziesz gotowy/ -a" 
• "Mogę jakoś pomóc, coś zrobić, zapytać inaczej, żebyś poczuł/ -a się lepiej, 

żeby kontrola biletów była mniej stresująca dla Ciebie?" 
• "Najwyraźniej nie usłyszałeś/ -aś mnie za pierwszym razem. Może powtórzę, a 

Ty potwierdzisz, że usłyszałeś/ -aś i jesteś gotowy/ -a?" 
• "A może napiszesz na kartce, czy masz bilet lub czy coś się stało?” 

Wytłumaczmy swoje stanowisko. Zapytajmy, czy pasażer chce wiedzieć coś więcej. 
Pomocne może być znalezienie miejsca, gdzie osoba w spektrum może swobodnie 
pokrzyczeć lub wyciszyć się, zintegrować sensorycznie. 

Dlaczego u osób ze spektrum autyzmu występują czasami 
nietypowe reakcje lub zachowania ? 
Wydarzyło się coś, co tę emocję wywołało, a reakcja na to wydarzenie jest poza wolą 
i kontrolą. Im emocje stają się silniejsze tym mniej jesteśmy w stanie nad nimi i nad 
naszym zachowaniem zapanować. W przypadku dzieci, niektórych osób w spektrum 
autyzmu, jest to szczególnie trudne ze względu na ich niedojrzałość emocjonalną, 
niedojrzałość układu nerwowego i zwykłe zmęczenie, czy przeciążenie bodźcami, 
które często emocjom towarzyszy. 

Złość stanowi naturalną odpowiedź na poczucie zagrożenia. Złość lub nietypowe/ 
ekspresyjne emocjonalnie zachowanie często jest sygnałem, że ktoś przekroczył 
naszą granicę, często wiąże się z poczuciem niesprawiedliwości, z lękiem, z brakiem 
możności zwerbalizowania swojego problemu. Złość może pojawić się, gdy 
napotykamy przeszkodę na drodze do osiągnięcia czegoś, co jest dla nas ważne - w 
przypadku osób w spektrum - frustracja na np. brak możliwości werbalizacji, 
zakomunikowania. 

Kontakt z pasażerem, tym bardziej w sytuacji napiętej przez wiele czynników i 
okoliczności, wymaga dużego pokładu wyważenia i uwagi na mechanizmy, które 
wzmagają obopólne napięcie (nakręcająca się wzajemnie spirala zaraźliwości 
emocjonalnej). 



Koszmary podróży… 

• Zbyt intensywny, ogłuszający sygnalizator w niektórych pojazdach komunikacji 
miejskiej (!) 

• Brak jasnych zasad i oznaczeń np. w formie etr. 
• Brak jasnych komunikatów, rozwiązań, co należy w momencie np. awarii 

zrobić. 
• Tłok i wszechobecny hałas, który nieustannie przeciąża zmysły. 
• Nielogiczne/ niejasne zachowania i reakcje emocjonalne współpasażerów, 

obsługi, itp. 
• Brak cierpliwości do tempa wypowiedzi, czasu na zastanowienie (np. w 

przypadku kontroli) 
• Brak ulg biletowych (niejednorodne przepisy)  
• Brak świadomości o spektrum autyzmu 

 



Zapamiętaj! 
Niektóre niepełnosprawności wyglądają tak: 

 
niektóre tak: 

 

Dziękujemy! 

 
 

Osoby ze zdjęcia: 

Agnieszka Warszawa (e-mail: a.warszawa@autismteam.edu.pl) 

Michał T. Handzel (e-mail: m.handzel@autismteam.edu.pl) 

Jan Gawroński 

Sylwia Mądra (e-mail: s.madra@autismteam.edu.pl) 

 

Prosimy o wsparcie: 50 1140 2004 0000 3502 7858 6031 
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