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Liczba przejazdów OzN w latach 2017-2019
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Dane z 10 pierwszych miesięcy poszczególnych lat

ok. 10 % stanowią przejazdy niezgłoszone 



Zestawienie przejazdów OzN wg. sprzedaży biletów 
01-09.2020
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Zaplanuj swoją podróż

 Zapoznaj się z ofertą na stronie www
 Kontakt z Infolinią IC
 Informacja dostępna w kasach lub w Centrum Obsługi Klienta
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Zgłoszenie potrzeby otrzymania asysty 
podczas podróży

 Za pomocą formularza na stronie www
 Kontakt z Infolinią IC
 W Centrum Obsługi Klienta
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Asysta na dworcu

 Asysta w poruszaniu się po dworcu
 Pomoc w przeniesieniu bagażu
 Asysta w dotarciu na peron
 Asysta podczas przesiadki
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Pomoc przy wsiadaniu/wysiadaniu do/z 
pociągu

 Uruchomienie urządzeń wspomagających wsiadanie/ wysiadanie
 Pomoc w wniesieniu bagażu
 Pomoc w dostaniu się do komunikacji zastępczej przy planowanej lub awaryjnej zmianie 

organizacji ruchu pociągów, odwołaniu pociągu (przez komunikację zastępczą należy 
rozumieć inny pociąg lub autobus).



Ograniczenie- Wózek przystosowany do przewozu koleją 
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Korzystać z pociągów z platformami /windami, które 
przystosowane są do wózków spełniających wymagania, 
określone w rozporządzeniu 1300/2014 Dodatek M – gdzie 
graniczne parametry konstrukcyjne wózka inwalidzkiego 
przystosowanego do przewozu koleją są następujące:
• szerokość 700 mm powiększona o co najmniej 50 mm z 

każdej strony na ręce podczas przemieszczania się;
• długość 1 200 mm powiększona o 50 mm na stopy;
koła — najmniejsze koło musi być w stanie pokonać 
szczelinę o szerokości 75 mm w poziomie i różnicę 
wysokości 50 mm;
• wysokość — maksimum 1 375 mm wraz z 

użytkownikiem płci męskiej;
• łuk skrętu — 1 500 mm;
• masa przy pełnym obciążeniu wózka z użytkownikiem 

(oraz z ewentualnym bagażem) wynosząca 300 kg w 
przypadku elektrycznego wózka inwalidzkiego, dla 
którego nie jest wymagana pomoc w celu przejechania 
przez urządzenie wspomagające wsiadanie;

• w przypadku gdy jest wymagana pomoc w celu 
przejechania przez urządzenie wspomagające wsiadanie 
masa taka wynosi 300 kg (do takiej masy są 
przystosowane rampy);

• masa przy pełnym obciążeniu wózka z użytkownikiem 
(oraz z ewentualnym bagażem) wynosząca 200 kg w 
przypadku ręcznego wózka inwalidzkiego.
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Pomoc na pokładzie pociągu

 Asysta w dotarciu do miejsca siedzenia oraz pomoc w jego zajęciu
 Pomoc w ulokowaniu bagażu
 Umożliwienie skorzystania z usług gastronomicznych (o ile są one dostępne w pociągu)
 Wskazanie zakresu udogodnień i zasad bezpieczeństwa, pozwalających ww. osobom na 

sprawne i bezpieczne poruszanie się po pociągu



Szkolimy się z obsługi pasażerów z 
niepełnosprawnością
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Szkolenia wewnętrzne

Szkolenia Zewnętrzne

Standardy obsługi OzN



Dostęp do usług

11

 Celem jest strona www z 
standardem WCAG 2.1

 Zwiększenie dostępu do 
informacji

 Uruchomienie numeru 
dedykowanego dla pasażerów z 
niepełnosprawnością 

 Dostosowane kasy biletowe

 Biletomaty dostępne dla OzN



Realizacja strategii taborowej
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 W RJ 2024 powinniśmy zapewnić 100% dostępność miejsc dla osób 
niepełnosprawnych 



Piotr Czarnota

Główny Specjalista ds. wdrożenia strategii PRM

Biuro Strategii i Funduszy Unijnych
E-mail: piotr.czarnota@intercity.pl
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