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Łódzka Kolej Aglomeracyjna obsługuje 
połączenia w granicach województwa łódzkiego 
oraz w weekendy oferuje przejazdy na trasie 
Łódź – Warszawa.
Mocne strony Spółki:
• Wysoka jakość oferowanych usług,
• Multimodalność – wraz z partnerami 

instytucjonalnymi i prywatnymi 
przewoźnikami tworzymy ofertę drzwi – do –
drzwi łącząc kolej z transportem miejskim 
oraz regionalnym autobusowym (PKSy).

• Ciągły rozwój Spółki i oferowanych usług, 
• Dialog z pasażerami i dopasowywanie usług 

do potrzeb odbiorcy.



20 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych FLIRT3 
(Stadler)
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Projekt „Budowa systemu Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej” obejmował:
zakup 20 nowych elektrycznych zespołów 
trakcyjnych (EZT) oraz budowę Zaplecza 
Technicznego dla taboru Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej. Projekt 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej z Funduszu Spójności. 
Oś priorytetowa VII: Transport przyjazny 
środowisku, Działanie 7.3: Transport 
miejski w obszarach metropolitalnych
WARTOŚĆ PROJEKTU

456 812 155,98 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

296 440 534,40 PLN



14 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych Impuls II 
(Newag)
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Projekt „Budowa Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej Etap II” obejmował:
zakup 14 nowych, trzyczłonowych 
elektrycznych zespołów trakcyjnych
Projekt realizowany w ramach działania III.4 
Transport kolejowy, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014 – 2020 III osi priorytetowej –
Transport.
Całkowita wartość projektu wynosi 237 935 
572,40 zł.
Współfinansowany przez Unię Europejską, ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach projektu udzielone 
zostało dofinansowanie w 
kwocie 164 586 425,39 zł.
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Rozbudowa istniejącego taboru

Projekt „Budowa Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej Etap III” obejmuje:
rozbudowę o trzeci człon wraz z wózkiem 
tocznym 10 posiadanych dwuczłonowych 
elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). 
Projekt jest realizowany w ramach działania 
III.4 Transport kolejowy, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 – 2020 III osi 
priorytetowej – Transport.
Całkowita wartość projektu wynosi 
68 481 150,00 zł.
Współfinansowany przez Unię Europejską, ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach projektu udzielone 
zostało dofinansowanie w 
kwocie 47 455 500,00 zł.



Pociągi ŁKA
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Umożliwiamy samodzielną podróż: 

• 100% dostępnego taboru,

• niska podłoga,

• szerokie drzwi,

• wysuwany próg,

• windy dla wózków inwalidzkich (nie 
rampy), 

• toalety dostępne dla pasażerów na 
wózkach inwalidzkich,

• oznakowania w alfabecie Braille.

• pociągi Impuls 2 są wyposażone w pętle 
indukcyjne.

Tłumacz języka migowego online 
na pokładach pociągów, w 
kasach biletowych, na stronie 
internetowej, w Centrum 
Obsługi Pasażera



Udogodnienia dla osób niewidomych i 
słabowidzących
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• Kontrastowość oznaczeń
• Oznaczenia wypukłe lub w alfabecie Braille
• Sygnalizacja dźwiękowa odblokowania 

drzwi, 
• Sygnalizacja dźwiękowa zamykania drzwi,
• Informacja o stacjach i przystankach w 

trakcie jazdy,



Udogodnienia dla osób niewidomych i 
słabowidzących

www.lka.lodzkie.pl

9

• Nowość w ŁKA od lutego 2020 dla 
pasażerów podróżujących do Warszawy: 

Oznaczenia numerów siedzeń w pociągach 
Flirt:
• Braille,
• Druk wypukły,
• NFC,
• QR kod

Wychodzimy naprzeciw osobom, które nie 
czytają Braille’a i którym łatwiej jest odczytać 
numer przy pomocy telefonu. Prototyp oznaczenia
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Podróże osób niewidomych i słabowidzących

Przygotowanie podróży, uzyskanie informacji,
zakup biletu:

Strona internetowa ŁKA (www.lka.lodzkie.pl)
– 1 miejsce w rankingu UTK z 2017 i tytuł
„Strona bez Barier”. IX edycja Konkursu
„Strona Internetowa Bez Barier” (16
kwietnia 2018) – nagroda w kategorii
„Najlepszy z najlepszych”.

Centrum Obsługi Pasażera na Dworcu Łódź
Fabryczna posiada certyfikat „OBIEKT BEZ
BARIER”



Podróże osób niewidomych i słabowidzących

www.lka.lodzkie.pl

11

Wysoka jakość usług dla każdego pasażera:

• W 2018 roku wdrożyliśmy regularne szkolenia
pracowników obsługi pociągów i pracowników kas 
biletowych (3 razy w roku po 1 godzinie w ramach 
pouczeń okresowych). Szkolenia obejmują: spotkania z 
osobami z niepełnosprawnością, symulacje, dyskusję, 
konsultacje, prelekcje z wykorzystaniem materiałów 
audiowizualnych. 

• Nie ograniczamy swobody mobilności pasażera. 
Standardem jest bezpłatna pomoc w podróży 
dostępna w każdej chwili, a nie wymóg organizacji 
podróży z wyprzedzeniem. Możliwość zgłoszenia 
podróży na 24 godziny przed podróżą (nie 48 godzin) 
jest usługą dodatkową i oferowaną w trosce o pełen 
komfort pasażera.
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Liczba przewożonych pasażerów

Osoby z niepełnosprawnością i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej (wg badań i danych z systemu 
sprzedaży) w 2019 roku stanowiły 11% pasażerów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.



Wyzwania
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Wsparcie osób z niepełnosprawnością na stacjach i przystankach:

• Brak asysty na modernizowanych stacjach (Łowicz Główny, Pabianice, 
itd.) i przystankach,

Informacja o zmienionym dojściu na peron nie jest dostępna dla pasażerów 
niewidomych i niedowidzących, są to przejścia przez plac budowy, a nie ma 
możliwości uzyskania asysty w dojściu na peron.

Podobnie po modernizacji – pasażer musi samodzielnie zapoznać się z 
nową infrastrukturą.

• Brak asysty na stacjach przesiadkowych (Zgierz, Koluszki),

• Asysta dostępna przy zgłoszeniu na 48 godzin przed podróżą - w dobie 
telefonów komórkowych i technologii mobilnych skrócenie tego czasu 
do przynajmniej 6 godzin jest problemem wyłącznie organizacyjnym, 
szczególnie tam, gdzie barierą jest głównie fakt modernizacji 
infrastruktury,
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Wyzwania
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Pokonanie dyskryminacji w dostępie do transportu multimodalnego:

• Niedostosowany tabor komunikacji dowozowej (prywatny, gminny, miejski – głównie tramwajowy) i 
różnorodność dostosowania taboru. 

• Różne systemy ulg i różne ich wymiary w obszarze transportu miejskiego (brak ulg dla osób 
niewidomych w Łowiczu, a bezpłatne przejazdy w Łodzi, ulgi dla małych dzieci – w Warszawie 
bezpłatne przejazdy do 7 roku życia, w Łodzi bezpłatne przejazdy do 4 roku życia, w Łowiczu do 7 
roku życia 75% ulgi) oraz inne systemy ich refundacji – problem w budowie multimodalnych ofert 
taryfowych,

• Dostosowanie infrastruktury: problem wielu różnych właścicieli terenów 

• Łódź Dąbrowa – brak dojścia do tramwaju i brak dojścia na pobliskie osiedle innego, niż po 
schodach w bardzo złym stanie technicznym

• Łódź – inny system nawigacji poziomej dla osób niewidomych

• Brak jednolitej i wspólnej informacji dla pasażera,

• Brak jednolitej ochrony praw pasażera w transporcie (rozporządzenie 1371/2007 i 181/2011).
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