
PRZEJAZDY OSÓB 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

19.11.2020 r. 
Centrum Unijnych 

Projektów 

Transportowych

Joanna Skubiszyńska, starszy 

specjalista Wydziału Handlu 

i Marketingu, koordynator ds. 

praw pasażerów i systemu 

zarządzania  jakością



Z PROWADZONYCH SYSTEMATYCZNIE BADAŃ 

JAKOŚCI USŁUG WYNIKA, ŻE O WYBORZE 

POCIĄGU JAKO ŚRODKA TRANSPORTU 

DECYDUJĄ PRZEDE WSZYSTKIM: 

✓ DOGODNOŚĆ POŁĄCZEŃ, 

✓ KOMFORT PODRÓŻY, 

✓ CZAS PRZEJAZDU,

✓ BEZPIECZEŃSTWO.

POWYŻSZE KRYTERIA SPEŁNIAMY W GŁÓWNEJ 

MIERZE DZIĘKI KORZYSTANIU 

Z NOWOCZESNEGO TABORU, ZAKUPIONEGO 

PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO         

CZEGO OCZEKUJĄ NASI PASAŻEROWIE?



Zasada efektywnej komunikacji z pasażerem: 

„Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba jeszcze mówić do 

ludzi”

(Stanisław Lec)

„Nasz Klient nasz Pan” – Ani 

nasz Pan ani Partner, czy Klient 

–

po prostu przychodzi 

Człowiek…



Pojazdy 

przyjazne 

Podróżnemu





Sposoby zgłoszenie przejazdu Osoby 

z niepełnosprawnością:

Formularz 

zgłoszeniowy na 

stronie 

internetowej 

KW

Zgłoszenie do 

Dyspozytora 

e-mail:

dyspozytura@koleje-

wielkopolskie.com.pl

nr Infolinii

19 757

Osobiście/ 

telefonicznie 

w kasie biletowej 

lub siedzibie 

Spółki



SSPNowicze - Super sprawa 

pomagać niepełnosprawnym

https://www.facebook.com/SSPNPoznan/photos/pcb.1600942983281213/1600935103282001/?type=3
https://www.facebook.com/SSPNPoznan/photos/pcb.1600942983281213/1600935466615298/?type=3
https://www.facebook.com/SSPNPoznan/photos/pcb.1600942983281213/1600935726615272/?type=3
https://www.facebook.com/SSPNPoznan/photos/pcb.1600942983281213/1600935939948584/?type=3
https://www.instagram.com/p/BU6mwVhBRPi/


MOTTO

P. Kasia Śmiałek - Turboboogie od 5 lat.. 

min. w Przylepie – 2018 r. i kolejne lata…

„Skoki sprawiły, że nie chodzę a latam”



OSOBY 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

DOBRZE SIĘ CZUJĄ NA
POKŁADACH POCIĄGÓW
KOLEI WIELKOPOLSKICH



- Problemy organizacyjne/funkcjonalne/techniczne/ew. inne związane 

z organizacją pomocy osobom z niepełnosprawnością w czasie epidemii. 

- Brak, zmniejszona ilość przejazdów.

- Zagubione mienie – sugerowany zmniejszony kontakt osobisty  - a 

konieczność transportu i potrzeba wydania mienia z Biura Rzeczy 

Znalezionych.

- Liczba zgłoszeń i przewożonych pasażerów z 

niepełnosprawnością 

w czasie epidemii (spadek liczby zgłoszeń w porównaniu 

z poprzednimi miesiącami przed epidemią):



2014 2015 2016

186 wniosków 288 wniosków 297 wniosków

2017 2018 2019 

285 wniosków 265 wniosków 254 wnioski 

Przejazdy grupowe – dzieci czyli 

osoby o ograniczonej 

sprawności ruchowej 

2020

Na dzień 1.11.2020 r. 85 zgłoszeń, 

w tym 6 rezygnacji z powodu Covid-19



Dane dotyczące 2014 roku.

Liczba zgłoszeń 

dotyczących pomocy

w podróży:

8 zgłoszeń

Liczba zrealizowanych 

przejazdów:

8 przejazdów (przewóz 11 

osób, gdyż jedno 

zgłoszenie zrealizowało 

przewóz dla 3 osób)

Liczba zgłoszeń 

niezrealizowanych:

-- z przyczyn leżących po 

stronie kolei: brak

-- z przyczyn leżących po 

stronie pasażera:

brak

Przejazdy osób z niepełnosprawnością:

Dane dotyczące 2015 

roku.

Liczba zgłoszeń 

dotyczących pomocy

w podróży:

130 zgłoszeń 

Liczba zrealizowanych 

przejazdów:

144 przejazdów osób 

(grupowe przejazdy)

Liczba zgłoszeń 

niezrealizowanych:

-- z przyczyn leżących 

po stronie kolei: brak

-- z przyczyn leżących po 

stronie pasażera:

brak

Dane dotyczące 2016 roku. 

Liczba zgłoszeń dotyczących pomocy

w podróży:

39 zgłoszeń

Liczba zrealizowanych przejazdów: 102 przejazdy osób (grupowe 

przejazdy/ niektóre przejazdy w relacji 

tam i powrót)

Liczba zgłoszeń niezrealizowanych: -- z przyczyn leżących po stronie 

kolei: brak

-- z przyczyn leżących po 

stronie pasażera:

brak



Dane dotyczące 2017 roku. 

Liczba zgłoszeń dotyczących pomocy

w podróży:

124 zgłoszenia

Liczba zrealizowanych przejazdów: 182 przejazdy osób (niektóre przejazdy w relacji tam i 

powrót)

Ilość przewiezionych osób niepełnosprawnych z 

opiekunami

194 osoby

Liczba zgłoszeń niezrealizowanych: -- 1 - przyczyna leżąca po stronie KW – zgłoszenie za 

pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie 

internetowej: koleje-wielkopolskie.com.pl nie poddany 

do dalszej realizacji przez pracownika WWD. 

-- z przyczyn leżących po stronie pasażera:

brak

Dane dotyczące 2018 roku 

Liczba zgłoszeń dotyczących pomocy

w podróży:

242 zgłoszenia

Liczba zrealizowanych przejazdów: 280 przejazdy osób (niektóre przejazdy w relacji tam i 

powrót)

Ilość przewiezionych osób niepełnosprawnych z 

opiekunami

497 osoby (łącznie z opiekunami)

Liczba zgłoszeń niezrealizowanych: - z przyczyn leżących po stronie KW – brak

- z przyczyn leżących po stronie pasażera: brak



Dane dotyczące 2019 roku 322 zgłoszenia planowanego przejazdu Osób 

z niepełnosprawnościami

Liczba zgłoszeń dotyczących pomocy

w podróży:

322 zgłoszenia

Liczba zrealizowanych przejazdów: 455 przejazdów 

Ilość przewiezionych osób niepełnosprawnych z 

opiekunami

580 osób z niepełnosprawnością (467 opiekunów)

Liczba zgłoszeń niezrealizowanych: - z przyczyn leżących po stronie KW – brak

- z przyczyn leżących po stronie pasażera: 1 –

rezygnacja z przejazdu

Zamówień asysty – 308 Odmowa asysty przez PKP S.A i PKP PLK – 37 



Dane dotyczące 2020 r. Do dnia 3.06.2020 r.

Liczba zgłoszeń 80

Liczba przejazdów 101

Liczba przewiezionych osób z 

niepełnosprawnościami i opiekunów

102 OzN i 35 opiekunów

Liczba zgłoszeń niezrealizowanych 0

Zamówienia asysty: 69  / odmowa asysty - 0

Covid 19

Ostatnie zgłoszenie 19.03.2020 r. na przejazd w dniu 22.03.2020 r.

Ponowne pierwsze zgłoszenie po okresie kwarantanny w dniu 10.05.2020 r. na 

przejazd w dniu 13.05.2020 r. 



Dane dotyczące 2020 r. Do dnia 31.10.2020 r.

Liczba zgłoszeń 150

Liczba przejazdów 186

Liczba przewiezionych osób z 

niepełnosprawnościami i opiekunów

181 OzN i 60 opiekunów

Liczba zgłoszeń niezrealizowanych 0

Zamówienia asysty: 143  / odmowa asysty - 0



Liczba OzN i biletów zakupionych w 2018, 2019 i 2020 

Ulgi ustawowe 

37%, 49%, 78%, 

93%, 95%

2019 2020 (1.01.2020 –

30.06.2020)

Liczba osób z 

ulgami 

ustawowymi

208 657 51 811

Liczba biletów 135 204 31 188

2018

194 830

135 251



Liczba OzN i biletów zakupionych w 2018, 2019 i 2020 

Ulgi ustawowe 

37%, 49%, 78%, 

93%, 95%

2019 2020 (1.01.2020 –

31.10.2020)

Liczba osób z 

ulgami 

ustawowymi

208 657 102 373

Liczba biletów 135 204 65 766

2018

194 830

135 251



NIE CHCEMY ABY NASI PRACOWNICY MUSIELI SPOTYKAĆ SIĘ

Z NIEPEWNOŚCIĄ I DYLEMATAMI: JASNE PROCEDURY DOTYCZĄCE

POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I OSOBOM Z

OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ: SZKOLENIA W ZAKRESIE

EMPATII, RZECZOWEJ POMOCY ORAZ FILMY INSTRUKTAŻOWE Z

OBSŁUGI URZĄDZEŃ DO OBSŁUGI WW. PASAŻERÓW(„KROK PO

KROKU”).

Jak sobie z tą 

sytuacją poradzimy 

?





Brakuje nam szerokich możliwości realizacji 

wycieczek edukacyjnych dla szkół 

i przedszkoli 





WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 

EDUKACYJNYMI 

JAKO PRZEWOŹNIK 

JESTEŚMY Z TEMATAMI 

KOLEJOWYMI MILE WIDZIANI 

I ZAPRASZANI DO 

INSTYTUCJI KULTURY JAK 

NP. SZACOWNEJ BIBLIOTEKI 

RACZYŃSKICH W POZNANIU. 

WRZESIEŃ 2020 R.



WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI EDUKACYJNYMI 



Kształtujemy postawę Person to

person – osoba dla osoby.

Stawiamy akcent na

człowieczeństwo. Ja jako człowiek

obsługuję drugiego człowieka

(pasażera) pomagając mu w jego

problemie.





„Karty pomocy”  to gotowe plansze, które można 

wydrukować, wyciąć i pokazać obsłudze pociągu, jako sposób 

dyskretnego wyrażenia pytania o dodatkową pomoc, w sytuacji 

jeśli Pasażer woli nie pytać na głos.

„Karty pomocy” dedykowane są tym z naszych Pasażerów, 

dla których podróż pociągiem może być nieco zniechęcająca, 

z powodu trudności w komunikacji werbalnej czy trudności w 

relacjach interpersonalnych czyli w porozumiewaniu się, w 

pociągu Spółki, z pracownikami drużyny konduktorskiej. Na 

przykład, jeśli Pasażer jest niepewny w utrzymaniu równowagi, 

gdyż ma problem z poruszaniem się, a więc potrzebuje więcej 

czasu, aby usiąść na miejscu, zanim pociąg ruszy lub czyta z 

ruchu warg, więc może oczekiwać, że Pracownik drużyny 

konduktorskiej pomoże mu zająć miejsce dedykowane osobom 

o ograniczonej sprawności ruchowej lub spojrzy na niego, gdy 

Pasażer będzie mówił. 

Niezależnie od potrzebnej pomocy, te małe karty będą miały 

odpowiedni komunikat, z którego Pasażer może skorzystać, albo 

może wypełnić jedną z pustych kart własną prośbą o pomoc.

Pasażer może wyciąć wszystkie karty, które chce użyć i mieć 

je przy sobie podczas podróży, aby móc pokazać je obsłudze 

drużyny konduktorskiej podczas wsiadania. Oczywiście Pasażer 

nie musi używać tych kart, są one po prostu dostępne, jeśli chce 

ich użyć.



NASI PRACOWNICY UCZESTNICZĄ W SZKOLENIACH WE 

WSPÓŁPRACY Z OSOBĄ 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ



https://www.facebook.com/pkp.niepokolei/photos/a.791473850922097.1073741828.791031267633022/1377396832329793/?type=3
https://www.facebook.com/kolejewielkopolskie/photos/pcb.1324885787590042/1324871960924758/?type=3








Asysta     KolejLove Przewoźnik  

Projekty, konkursy, wzajemna usługa 

informacyjna  - zachęcanie do Podróżowania          

Co to jest KolejLove? 2 min. materiał poniżej i 2 min. materiał powyżej

https://www.youtube.com/watch?v=tQekafo_kSE&fbclid=IwAR0w84gYIpx8vSnVbCqnZF

2VHUNOE6pt1IuoDPGAE_Y4PqKFKRIYx5z1gKo





MOTTO





Atrakcje na Dzień Dziecka





INTEGRUN 2019 Tor Poznań



INTEGRUN 2019





https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3081812195274395&external_l

og_id=e8948ea8-5c19-43e7-ae4e-7e8c9f1b050c&q=auchan%20swadzim

Facebook Auchan  Swadzim

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3081812195274395&external_log_id=e8948ea8-5c19-43e7-ae4e-7e8c9f1b050c&q=auchan%20swadzim










Człowiek bez barier 2019

2017

2018 2020

Czy 

zostanie 

nim 

nasz 

Pasażer

? 

2019



Osoby 

z ograniczeniami ale 

bez barier

„Zakochałam się 

w Tobie od 

pierwszego 

wożenia”



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ☺

E-MAIL: JOANNA.SKUBISZYNSKA@KOLEJE-

WIELKOPOLSKIE.COM.PL

TEL.: 61   27 92 747

mailto:joanna.skubiszynska@koleje-wielkopolskie.com.pl

