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Osoby starsze stanowią około 30% pasażerów,
a w ciągu 20 lat odsetek ten wzrośnie do 50%

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/age-friendly-strategy-transportation/



Periodyzacja starości  (wg WHO)

• Wczesna starość (60 – 74 lata) – zachowanie ogólnej 

sprawności fizycznej, psychicznej oraz samodzielności  

• Późna starość (75 – 89 lat) – znaczne pogorszenie 
sprawności psychofizycznej, wzrasta potrzeba korzystania z 

opieki medycznej oraz wsparcia innych osób w wykonywaniu 
codziennych czynności,

• Wiek sędziwy, długowieczność (powyżej 90. roku życia) –

znaczna część osób długowiecznych charakteryzuje się 
większą sprawnością psychofizyczną w porównaniu z grupą 

poprzednią





Transport publiczny a osoby starsze

Znaczenie poszczególnych środku transportu dla osób starszych

Źródło: Growing Older, staying mobile. Transport needs of an ageing society. 
Collaborative Project TPT.2011.1-2. Transport needs for an ageing society
FP7- TPT-2011-RTD-1 Grant Agreement Number 284924, Deliverable D4.1 

Older People and Public Transport, 2012 



Transport publiczny a osoby starsze

czytelność
poczucie 
kontroli

obniżenie  
zakłopotania,
stresu i lęku 

wzmocnienie 
poczucia 
niezależności



Systemowe rozwiązania



Lokalizacja 



Charakterystyczna, wyróżniająca z otoczenia forma, 
widoczna zwłaszcza z ciągów komunikacyjnych



Lokalizacja

• Ustawienie poza ciągiem pieszym
• W kontraście z otoczeniem 
• Dobre oświetlenie, bez efektu olśnienia
• Nawierzchnia wokół biletomatu utwardzona, wyrównana, antypoślizgowa



KOLORYSTYKA
I KONTRAST



CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE – obiektywne odbioru koloru

• światło

• dystans

• powierzchnia - faktura, 
wielkość, kształt, położenie



CZYNNIKI WEWNĘTRZNE - związane z postrzeganiem barwy

• zasada figura - tło

• pozorny ciężar, temperatura 
i odległość barw

• dobór kolorystyki w 
kontekście światła 
dziennego 





Kolorystyka i kontrast barw
– element dostępności, percepcja, warstwa informacyjna koloru 

Kontrast jest  kluczem prawidłowego widzenia, a co za tym 
idzie, pozwala na prawidłową percepcję – pomaga 
różnicować powierzchnie, pomaga w pojmowaniu 
i zrozumieniu otaczającego środowiska – jego funkcji i 
elementów.



Kolorystyka i kontrast barw
Warstwa informacyjna koloru 

Kontrast: stosunek współczynników odbicia światła 
ang. Light Reflectance Value (LRV) 

Skala wartości kontrastu: LRV = 0% dla barwy idealnie czarnej
LRV = 100% dla barwy białej

Dolna wartość LRV: 30% 
Rekomendowany kontrast dla oznaczeń bezpieczeństwa: 70% 



Kolorystyka i kontrast barw
– element dostępności, percepcja, warstwa informacyjna koloru 



Oświetlenie

Dobre oświetlenie: 

• pomaga użytkownikom w orientacji, 

• wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, np. 
poprzez możliwość rozpoznawania systemów 
informacji graficznej, możliwość widzenia 
rozmówcy – jego twarzy. 

Słabe oświetlenie:

• zwiększa niepokój, 

• zwiększa ryzyko upadku,

• powoduje, że otoczenie staje się mniej czytelne 



Sztuczne oświetlenie

• Oświetlenie miejscowe pola widzenia: ok. 500 lux

• Ciągi komunikacyjne: 150 lux w ciągu dnia



POSZCZEGÓLNE BARWY SWIATŁA NADAJA SIĘ DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ

Barwa dzienna (5000K-6500K)
miejsca gdzie wymagana jest ożywcza atmosfera pracy wymagającej wysiłku 
wzrokowego, w doświetlaniu pomieszczeń w ciągu dnia (szczególnie jesienią i zimą 
gdy szybko zapada zmrok), poza tym: reklamy, szyldy świetlne, znaki drogowe, cele 
ekspozycyjne, oświetlenie zewnętrzne miejsc reprezentacyjnych.

Barwa chłodno-biała (3800K-4300K)
do oświetlenia ogólnego np. korytarzy, przedsionków, zewnętrznego (ciągi ruchu 
pieszego, parki, osiedla). 
Tam, gdzie nie wykonuje się pracy wymagającej wysiłku wzrokowego oraz nie są to 
miejsca do odpoczynku. Innymi słowy, do miejsc gdzie potrzebne jest oświetlenie 
neutralne pomiędzy dziennym a ciepłym.

Barwa biała (3000K-3500K), (nazwa barwy może być myląca)
miejsca rozrywki, gry, zabawy itp.

Barwa ciepło-biała (2700K-2900K)
miejsca odpoczynku, relaksu itp.



JAK OZNACZAMY

• REDUKOWAC NADMIAR INFORMACJI

• POZA PIKTOGRAMEM UMIESZCZAĆ OPIS



Forma graficzna



Forma graficzna









… projektując dla seniorów 
– projektujemy dla nas 

samych…  


