
Dostępność transportu dla osób ze szczególnymi potrzebami  

- zasadą horyzontalną



Uniwersalne projektowanie

ZASADA NIEDYSKRYMINACJI ZE WZGLĘDU 
NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Gwarancja stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji - Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Art. 32 i Art. 33.

Realizacja zasady unormowana w:

1. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
2. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) – Art. 10.
3. Umowa Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. (dla starej perspektywy)
4. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020.
5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.



Uniwersalne projektowanie

ZASADA NIEDYSKRYMINACJI = ZASADA 
HORYZONTALNA

art. 7 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.:
- Obowiązek realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

ZASADA HORYZONTALNA:
Wszystkie programy operacyjne realizowane w ramach funduszy 
polityki spójności przewidują mechanizmy pozwalające na 
przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, w tym 
dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. 
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Uniwersalne projektowanie

STANDARD TRANSPORTOWY DLA EFSiI

1. ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU
Dostępne:
• przestrzeń manewrowa
• wejście/wyjście
• usługi gastronomiczne (meble, urządzenia wolnostojące)
• toalety
• informacja/oznakowanie

2. REMONT I PRZEBUDOWA DWORCÓW i PERONÓW 
Dostępne: 
• przestrzeń manewrowa
• perony – odpowiedni poziom
• windy/platformy
• wejście/wyjście
• toalety
• usługi gastronomiczne (meble, urządzenia wolnostojące)

• informacja/oznakowanie
• miejsca parkingowe
• dostępne ciągi komunikacyjne, wolne od przeszkód
• kasy i automaty biletowe
• punkty usługowe
• informacja (w tym tyflograficzna)
• punkty obsługi klienta

3. SZKOLENIA
• drużyny konduktorskie
• asystenci
• ochrona
• pracownicy kas, punktów informacyjnych
• motorniczowie
• kierowcy

4. INNE
• wspólny formularz do zgłaszania potrzeby asysty
• dostępna strona www + rezerwacja/zakup biletu



Uniwersalne projektowanie

ANALIZA REALIZACJI ZASADY 
NIEDYSKRYMINACJI W PROGRAMACH 

CUPT

Ocena projektów transportowych realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 i POPW 
2014-2020 oraz innych programów/mechanizmów komplementarnych w kontekście 
sposobu uwzględnienia zasad horyzontalnych określonych w Rozporządzeniu 
1303/2013 dotyczących promowania zasad niedyskryminacji oraz dostępności

Ocena wpływu zrealizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 i POPW 2014-2020 
inwestycji transportowych na mobilność osób z niepełnosprawnościami i z 
ograniczonymi możliwościami poruszania się.

Analiza potrzeb w zakresie wsparcia beneficjentów POIiŚ 2014-2020 i POPW 2014-
2020 oraz potencjalnych wnioskodawców w nowym okresie programowania przy 
wdrażaniu zasady niedyskryminacji.



Uniwersalne projektowanie

METODY BADAWCZE

:

1. Analiza danych zastanych w zakresie dokumentów źródłowych.  

2. Ankiety elektroniczne skierowane do beneficjentów oraz do pracowników CUPT. 

3. Pogłębione wywiady indywidualne z przedstawicielami osób z 
niepełnosprawnościami.

4. Wizja lokalna.

5. Analiza porealizacyjna projektów.

6. Panele eksperckie podczas 20 spotkań z Cyklu O dostępności w CUPT –
standard transportowy w praktyce. 

7. Biały wywiad

8. Benchmarking



Uniwersalne projektowanie

WNIOSKI Z ANALIZY
:

1. PRAWO

• W porównaniu do perspektywy 2007-2013 wprowadzono szereg aktów prawnych, które 
w znaczący sposób zniwelowały wiele barier prawnych.

• Mimo wielu aktów prawnych, a może właśnie z uwagi na tę mnogość, wciąż istnieją 
bariery realizacyjne w kontekście projektów transportowych. 

• Brak jednolitych przepisów określających dostępność poszczególnych środków transportu 
publicznego. Poza transportem kolejowym, dominuje brak ich szczegółowości i brak 
uwzględniania potrzeb osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. 

• Problemem jest podróżowanie między miastami - każde z nich po swojemu wdraża 
przepisy ustawowe służące dostępności. 

• Mnogość uregulowań jest problematyczna dla beneficjentów ubiegających się o 
dofinansowanie z programów UE, jak i dla pracowników IP



Uniwersalne projektowanie

WNIOSKI Z ANALIZY
:

2. WPŁYW STANDARDÓW UE

• Standardy i wymagania, do których realizacji zobligowały projekty współfinansowane z 
UE, przyczyniły się do zmiany świadomości oraz wytyczyły kierunek w działaniach na rzecz 
dostępności projektach. 

• Korzystny kierunek zmiany sytuacji osób z ograniczoną możliwością poruszania się jest 
wynikiem samych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE. 

• Wzrasta, dzięki wymaganiom  stawianym w konkursach, świadomość uczestników procesu 
inwestycyjnego. 



Uniwersalne projektowanie

WNIOSKI Z ANALIZY
:

3. DOSTĘPNOŚĆ WE WNIOSKACH 

• System wyboru i oceny projektów posiada odpowiednie rozwiązania, mające na celu wybór 
przedsięwzięć w największym stopniu oddziałujących na zasady horyzontalne. 

• Trudności napotykane przez wnioskodawców, związane są z ograniczoną wiedzą na temat 
zasad horyzontalnych, w tym zasady niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. 
Traktują zasady jako wymóg formalny, konieczny do spełnienia i nie znajdujący przełożenia 
na projekt. Ma to odzwierciedlenie w opisach realizacji zasady umieszczonych we 
wnioskach o dofinansowanie i załącznikach w postaci studium wykonalności. 



Uniwersalne projektowanie

WNIOSKI Z ANALIZY
:

4. TEMATY POMIJANE PRZY PROJEKTOWANIU ROZWIĄZAŃ TRANSPORTOWYCH

• Potrzeby osób ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera).

• Potrzeby osób podróżujących z psem asystującym.

• Potrzeby osób w wieku senioralnym.

• Potrzeby dzieci.



Uniwersalne projektowanie

WNIOSKI Z ANALIZY
:

5. WĘZŁY PRZESIADKOWE

• W studiach przypadku POIiŚ dla węzłów przesiadkowych zaobserwowano liczne bariery 
architektoniczne, wpływające na mobilność osób z niepełnosprawnością i z ograniczonymi 
możliwościami poruszania się. 

• Bariery infrastrukturalne stają się zauważalne szczególnie w kontekście wysokiej 
dostępności pojazdów ją obsługujących (tabor niskopodłogowy) często zakupionych 
również w ramach dofinansowania z funduszy UE. 

• Należałoby kontynuować inwestycje infrastrukturalne, ze względu na zapóźnienie w 
dostosowaniu tych elementów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami



Uniwersalne projektowanie

WNIOSKI Z ANALIZY
:

6. ZASADA NIEDYSKRYMINACJI DLA BENEFICJENTÓW 

• Beneficjenci nie traktują wdrażania zasady niedyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność z należytą starannością. 

• Często nie konsultują projektowanych rozwiązań – „niepotrzebnie wydłuży proces 
wdrażania projektu” lub „takie konsultacje nie są obligatoryjne”. 

• Problemem jest brak ujednoliconych, spójnych rozwiązań dla wszystkich przewoźników 
m.in. kolejowych. 

• Jako poważne utrudnienie wskazano brak wiedzy wśród projektantów. 

• Beneficjenci wskazali na potrzebę wspierania ich w zakresie wdrażania zasady 
niedyskryminacji.



Uniwersalne projektowanie

WNIOSKI Z ANALIZY
:

7. ZASADA NIEDYSKRYMINACJI DLA PODRÓŻNYCH 



Uniwersalne projektowanie

WNIOSKI Z ANALIZY
:

7. ZASADA NIEDYSKRYMINACJI DLA PODRÓŻNYCH 

„Moim zdaniem problemy będą rozwiązane wtedy, kiedy będzie więcej tramwajów 
niskopodłogowych, dostosowanych, czyli z klapą, która umożliwi mi swobodne wjechanie do 

tramwaju. Ważne też żeby prowadzący pojazdy stali się bardziej chętni do pomocy. Natomiast 
jeśli chodzi o pociągi, to problem będzie rozwiązany wtedy, kiedy będzie więcej pociągów z 
zamontowaną windą. Ważne jest też częstsze szkolenie drużyn konduktorskich w zakresie 

rozkładania windy. Teraz mam wrażenie, że ćwiczą dopiero na tzw. „żywym organizmie” tzn. 
zapoznają się z urządzeniem dopiero jak pojawi się osoba poruszająca się na wózku 

elektrycznym jak mój, czy aktywnym”.



Uniwersalne projektowanie

PODSUMOWANIE
:

• Najbardziej istotna jest świadomość wszystkich interesariuszy, na etapie zamówienia 
projektu, i podczas projektowania (świadomość projektanta) oraz oceny projektu. 

• Konieczne są jednolite regulacje prawne oraz ujednolicenie standardów i harmonizacja 
regulacji, przynajmniej w tych kwestiach, w których można taką standaryzację zastosować. 

• Niestety wciąż dla wielu osób zaangażowanych w proces realizacji projektów 
współfinansowanych z funduszy UE niepełnosprawność = wózek. Pomijane jest całe 
spektrum osób z innymi niepełnosprawnościami oraz osoby w wieku senioralnym.

• Przestrzeń uniwersalna wymaga kompromisów pomiędzy potrzebami różnych 
użytkowników, np. pogodzenia osób wysokich i niskich, osób niewidomych i poruszających 
się na wózkach. 

• Każda z osób mających wpływ na projektowanie i wdrażanie rozwiązań dostępnościowych
w transporcie, w każdym momencie życia, może stać się ich beneficjentem. 
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