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Stan aktualny w Polsce i Europie, wyzwania 2

Brak jednolitych standardów w Polsce i  Europie 

dla osób niewidomych i niedowidzących, m.in. dla 

stacji kolejowych pomimo jednolitego 

prawodawstwa (TSI PRM).        

Rosnące użycie urządzeń mobilnych i aplikacji do 

nawigacji w budynkach i przestrzeniach 

publicznych zastępujące rozwiązania „sztywne”, 

infrastrukturalne.  

Rozwiązania stosowane w przestrzeni publicznej 

powinny być dostosowane do jak największej 

grupy osób, także starszych, podróżujących w 

większym bagażem, z dziećmi itp. Reguły takich 

rozwiązań określa projektowanie uniwersalne.  
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Bieżąca aktywność PKP S.A. i działania zaplanowane do 2023 r. 3

• Badania zorientowane na mieszkańców małych i średnich miast w ramach Dialogu publicznego prowadzonego w związku

z realizacją Programu Inwestycji Dworcowych (PID

• Współpraca merytoryczna z Interesariuszami (Użytkownicy końcowi, Producenci, Stowarzyszenia i Fundacje itp.)

Cele na najbliższy okres:

• Wdrożenie jednolitych Standardów LTE dla poprawy UX

(w tym. PRM)

• Realizacja demonstratora rezultatów Projektu In2Stempo

(S2R)

• Realizacja jednolitych rozwiązań w przedsięwzięciach

aktualnie realizowanych konsultowana przez

wewnętrznych Audytorów zapewnienia dostępności PKP

S.A. (Współautorów Standardów LTE)
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Bieżąca aktywność PKP S.A. i działania zaplanowane do 2023 r. 4

• Badania i poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych w grupie międzynarodowej w ramach iPPP

(Shift2Rail)

Projekty współfinansowane ze środków UE (H2020) - Program Shift2Rail:

Umowa grantowa 777-515 (Projekt In2Stempo/IP3) oraz Umowa grantowa 826-385 (Projekt MaaSive / IP4)
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Przykładowe proponowane rozwiązania

Standardy projektowania planów multisensorycznych 

(Tom 1) są pierwszym etapem prac nad standardami dla 

stacji kolejowych. Kolejne etapy obejmują:

• wytyczne dla terenu zagospodarowania stacji (Tom 2, 

gotowy do konsultacji),

• wytyczne dla budynku dworca (Tom 3, w opracowaniu),

• wytyczne dla akustyki (Tom 4, w planie).

Proponujemy aby standardy te obejmowały nie tylko 

infrastrukturę Grupy PKP ale także JST (na zdjęciach 

dworce: Sopot, Kartuzy) i co najmniej istotne,  

sąsiadujące przestrzenie publiczne.  
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Plan multusensoryczny – standard LTE, wypracowane wnioski

Oprócz spełniania funkcji dla osób z dysfunkcjami wzroku, plan pełni swoją rolę także dla osób w pełni

sprawnych i jest bardzo trwałą formą mapy, umieszczaną przy wejściu do dworca. Plan i jego elementy są

całkowicie zgodne ze stanem faktycznym i Systemem Identyfikacji Wizualnej PKP SA i PKP PLK SA.

Standard opisuje docelowe użycie beaconów pod powierzchnią planów dla nawigacji i dodatkowych funkcji

uruchamianych na urządzeniach mobilnych (np. o rozkładach jazdy, turystyczne). Zdj.: plan dworca

Pruszków i projekt dla stacji Żagań.
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Plan multusensoryczny – standard LTE, wypracowane wnioski – c.d.

Dokładność opisu kluczowych elementów jest bardzo duża (do

0,1 mm). Propozycje mają charakter „LTE” – były wypracowane

we współpracy ze specjalistami tyflografiki i szkołą dla

ociemniałej młodzieży z Krakowa. Standard już wdrożono do

stosowania w projektach, natomiast po konsultacjach w grupie

eksperckiej przy Prezesie UTK może być zmieniany lub

uzupełniany i stosowany także poza koleją.

(przykłady: Neapol, teren miasta i Helsinki – lotnisko).
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Dalsze zaplanowane kierunki badań i ich cele 8

• Dalszy rozwój Standardów LTE zapewnienia dostępności – (Tomy od 1 – 5)

• Konsultacja rozwiązań zawartych w Standardach LTE przez ekspertów zewnętrznych (m.in. UTK) i interesariuszy.

• Przygotowanie infrastruktury (dworców kolejowych) do wdrożenia rozwiązań asystujących i wspierających użytkownika 

z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych.

• Testowanie rozwiązań w rzeczywistym środowisku kolejowym (Demonstrator w ramach Programu Shift2Rail)

W prezentacji wykorzystano materiały promocyjne Shift2Rail oraz materiały przygotowane przez PKP S.A. w ramach realizacji projektu In2Stempo (Shift2Rail) współfinansowanego z funduszy UE.
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Dziękujemy za uwagę


