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W artykule poruszono tematykę związaną z rolą miejskiego transportu publicznego w kształtowaniu oblicza miasta przy-

jaznego osobom starszym, 65 wieku i więcej. Analizowano miejsce transportu publicznego w różnych programach oceny miast, 
jako przyjaznych osobą starszym. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wymieniła Transport, jako jeden z 8 obszarów funk-
cjonowania miasta przyjaznego osobom starszym. W pracy przeprowadzono analizę roli miejskiego systemu transportowego  
w istniejących programach oceny jakości życia w mieście. Omówiono znaczenie takich kryteriów jak dostępność transportu  
a w tym m.in. znaczenie odległości do przystanku oraz parametry konstrukcyjne pojazdów ułatwiające korzystanie z nich przez 
osoby starsze. Na podstawie przeprowadzonych analiz materiałów opisujących znaczenie różnych czynników w kształtowaniu 
miasta przyjaznego osobom starszym można stwierdzić, że zalecenia określone w 2001 roku przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) w istotnym stopniu uwzględniają rolę transportu publicznego oraz najpełniej wskazują, jakie działania należy 
podejmować w poprawianiu dostępności tej formy przemieszczania się na terenie miasta nie tylko osobom starszym.  

 

WSTĘP 

Starzenie się populacji i urbanizacja to dwa globalne trendy, któ-
re najwyraźniej kształtują demograficzną rzeczywistość XXI wieku. 
Jednocześnie wraz z rozwojem miast zwiększa się udział osób po 
60 roku życia w ich populacji, seniorzy są ważnymi uczestnikami 
życia rodzinnego, lokalnego i ekonomicznego w środowiskach 
umożliwiających i wspierających ich działanie. Ciągły wzrost liczby 
mieszkańców naszej planety przy jednoczesnym zwiększaniu się 
udziału osób w wieku 65 i więcej lat w populacji ogółem stwarza 
przed ludzkością szereg wyzwań. Szacuje się, że proces starzenia 
się społeczeństw obejmie do roku 2050 praktycznie wszystkie kraje 
świata (patrz rysunek 1). 

 

 
Rys. 1. Udział osób w wieku 60 i więcej lat na świecie [28].  

 

Szacuje się, że w roku 2050 ponad 2/3 ludności świata stano-
wić będą mieszkańcy miast. W Polsce od 2010 do 2050 roku wy-
stąpi spadek ludności o ok. 16% przy jednoczesnym 2% wzroście 
liczby mieszkańców miast. Jakość życia w aglomeracjach miejskich 
zależała będzie od wielu czynników. Jednym z nich jest struktura 
wiekowa mieszkańców. Kształtując miasta przyjazne dla mieszkają-
cych w nich ludzi w coraz większym stopniu należy uwzględniać 
zwiększający się udział osób starszych tj. w wieku 65 i więcej lat. 
Miasto przyjazne starzeniu to miasto wspierające aktywne starzenie 

się poprzez zapewnienie optymalnych warunków ochrony zdrowia, 
życia osób starzejących się. Jest to miasto uwzględniające różno-
rodność potrzeb starszych mieszkańców, przeciwdziała ich wyklu-
czeniu i promuje wnoszony przez seniorów wkład we wszystkie 
dziedziny życia, szanując wybory, decyzje i sposób życia osób 
starszych i jednocześnie przewiduje potrzeby związane ze starze-
niem się [11]. 

1. ZMIANY DEMOGRAFICZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE  

Prognozy demograficzne dla części krajów europejskich w tym 
i Polski, wskazują na zachodzące w nich niekorzystne zjawiska 
takie jak zmniejszanie się ilości mieszkańców przy jednoczesnym 
wzroście liczby mieszkańców w wieku 65 i więcej lat. Szacuje się, 
że w latach 2014 - 2039 ogólna liczba mieszkańców 28 krajów UE 
zwiększy się o 3%. W 15 krajach przewiduje się wzrost liczby 
mieszkańców od 1% (Irlandia) do 67% (Luksemburg). W pozosta-
łych 13 krajach wystąpi spadek mieszkańców od 3% (Niemcy) do 
32% (Litwa). Mimo ogólnego wzrostu liczby mieszkańców UE we 
wszystkich krajach UE do 2050 r. zwiększy się udział osób star-
szych w ogólnej populacji ich mieszkańców (patrz rysunek 2). 

 

 
Rys. 2. Udział osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem  
w latach 2013 i 2050 [5]. 
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Na przykład w Wielkiej Brytanii ilość mieszkańców w wieku 
emerytalnym w roku 2039 będzie o 92,6% wyższa niż w roku 2001 
zaś ilość mieszkańców w wieku produkcyjnym zwiększy się tylko  
o 13,7%  [15, 16].   

W przypadku Polski szacuje się, że w okresie 2015 - 2050 licz-
ba mieszkańców zmniejszy się z ok. 38,4 mln do ok. 34 mln [32]. 
Procesowi temu towarzyszyć będzie wzrost liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym przy jednoczesnym spadku liczby osób w wieku 
produkcyjnym (rysunek 3).  

 

 
Rys. 3. Zmiany stanu ludności w latach 2014-2050.Opracowanie 
własne na bazie [31]. 
Zmiana stanu ludności ogółem - kolor niebieski, Zmiana stanu liczby 
ludności w wieku produkcyjnym - kolor czerwony, Zmiana stanu 
ludności w wieku 65 lat i więcej - kolor zielony 
 

Prognozy demograficzne zawarte w raporcie GUS zakładają 
prawie dwukrotny wzrost odsetka ludności w wieku 65 lat i więcej, tj. 
z 15,8% w 2013 r. do (31,3%-35,7%) w roku 2050. Wzrost liczby 
osób w wieku 85+ będzie w tym okresie blisko pięciokrotnym (z 
1,6% do 6,1%) 

W roku 2012 w 908 miastach Polski mieszkało 23336,4 tys. 
osób, tj. 60,6% ludności kraju. Najgęściej zaludnionymi miastami 
wojewódzkimi były: Warszawa, Białystok, Łódź i Lublin [8]. Wg 
prognoz większość głównych ośrodków miejskich do 2030 roku 
odnotuje spadek populacji. Spośród 39 miast powyżej 100 tysięcy 
jedynie w 6 wystąpi wzrost liczby ludności (Rzeszów, Warszawa, 
Gdańsk, Kraków, Wrocław oraz Zielona Góra); przy czym tylko  
w Rzeszowie i Warszawie będzie to wzrost powyżej 5% (odpowied-
nio o 7,2% oraz o 5,1%).  

Jednocześnie należy się spodziewać kontynuacji procesu su-
burbanizacji miast, prowadzącego do powstawania na ich obrze-
żach osiedli o niskiej gęstości zaludnienia. Wiąże się to ze wzro-
stem kosztów usług publicznych w tym i transportu publicznego,  
a w konsekwencji nienadążanie z rozwojem komunikacji publicznej 
prowadzące do zwiększania zależności od samochodów prywat-
nych (korki w miastach i na drogach wokół nich) [11]. 

Jednakże jak stwierdzają autorzy opracowanego dla GUS ra-
portu „Prognozy Ludności na lata 2014-2050”, po roku 2030 nastąpi 
spadek liczby mieszkańców wszystkich miast Polski. Prognozowa 
liczba mieszkańców miast w Polsce zmniejszy się w roku 2050 
prawie o 20% w porównaniu z rokiem 2013. Konsekwencją tego 
będzie zmniejszenie udziału ludności miast w strukturze ludności 
ogółem z 60,5% w roku 2013 do 55,5% w roku 2050.  Ponieważ w 
okresie do 2050 roku liczba ludności wsi będzie stabilna i utrzymy-
wała się na poziomie roku 2013 zmniejszanie się liczby mieszkań-
ców miast będzie główną przyczyną zmniejszania się ludności 
Polski [9]. 

 

2. TRANSPORT PUBLICZNY W MIEŚCIE PRZYJAZNY  
OSOBOM STARSZYM 

Dążenie do podnoszenia poziomu przystosowania miast do po-
trzeb starszych mieszkańców jak i uwzględnianie w polityce miej-
skiej procesów starzenia się mieszkańców miasta pozwolą na po-
prawę jakości życia seniorów przy jednoczesnym pełniejszym  
i bardziej efektywnym wykorzystaniu potencjału oferowanego przez 
seniorów pozostałym mieszkańcom. Tylko wspólne, zgodne współ-
działanie władz miasta, przedsiębiorców i mieszkańców może stwo-
rzyć właściwy klimat sprzyjający kształtowaniu oblicza miasta przy-
jaznego wszystkim jego mieszkańcom niezależnie od ich wieku [11].  

Osoby starsze należą do tej grupy mieszkańców, która potrze-
buje zwiększonego wsparcia kompensującego m.in. fizyczne  
i społeczne zmiany związane z procesem starzenia. Rozwijanie 
w miastach środowiska przyjaznego starzeniu jest koniecznym 
i logicznym sposobem na podniesienie poziomu dobrego samopo-
czucia i aktywności ich starszych mieszkańców oraz dalszego in-
tensywnego rozwoju miast.  

Światowa organizacja zdrowia (WHO) w ramowych założe-
niach polityki aktywnego starzenia wskazuje na potrzebę podejmo-
wania w mieście przyjaznemu starzeniu, działań uwzględniających 
m.in. szeroki wachlarz możliwości i zasobów wśród osób starszych, 
ich potrzeby i preferencje związane z wiekiem czy też promocję 
inkluzji i udziału osób starszych we wszystkich sferach życia spo-
łeczności [26]. Należy także pamiętać, że miasto przyjazne osobom 
starszym to także miasto przyjazne wszystkim jego mieszkańcom. 
Występujące w infrastrukturze bariery ograniczają np. mobilność  
i niezależność wszystkim osobom niepełnosprawnym, zarówno 
starszym jak i młodym. Bezpieczne sąsiedztwa pozwalają dzieciom, 
młodym kobietom i seniorom bez obaw wychodzić poza dom, aby 
aktywnie spędzać czas i brać udział w wydarzeniach społecznych. 

2.1. Transport publiczny jako czynnik charakteryzujący mia-
sto przyjazne osobom starszym  

Istnieje wiele czynników wpływających na warunki, a tym sa-
mym możliwości i potrzeby korzystania z transportu publicznego na 
terenie miejskim. Charakter, rodzaj jak i wpływ tych czynników 
zależy od wielu kryteriów. Wśród nich można wymienić takie jak np. 
poziom dostępności transportu publicznego oraz bariery kształtują-
ce tę dostępność.  

Zachodzące przemiany demograficzne związane z coraz więk-
sza urbanizacją i starzeniem się mieszkańców zwłaszcza aglomera-
cji miejskich, stwarzają wyzwania dotychczasowym modelom mobil-
ności mieszkańców miast. Aspekty środowiskowe, ograniczenia  
w miejskiej infrastrukturze drogowej w połączeniu z ciągłym wzro-
stem liczby mieszkańców mających 65 i więcej lat, wymuszają 
wprowadzanie zmian w istniejących sposobach i systemach prze-
mieszczania się w mieście. Szacuje się, że ok 10% mieszkańców 
naszej planety ma ograniczoną mobilność [12]. Zasady i kierunki 
rozwoju polityki transportowej na poziomie Unii Europejskiej zawarto 
w ogłoszonym w 2011 r. dokumencie, zatytułowanym „Biała księga”. 
Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – 
dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego 
systemu transportu”, COM (2011) 144, Komisja Europejska, Brukse-
la 2011 [2]. Dokument formułuje 10 celów strategicznych, a jednym 
z pierwszych jest zmniejszenie o połowę liczby samochodów  
o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r. 
oraz ostateczna eliminacja ich z miast do 2050 roku. Problematyka 
rozwoju transportu publicznego omawiana jest także w opracowaniu 
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pt. 
„Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do 
roku 2030) [13]. Jeden z kierunków tych zmian związany jest  
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z działaniami mającymi na celu ograniczanie korzystania z prywat-
nych samochodów na rzecz coraz większego wykorzystywania 
różnych form zbiorowego transportu publicznego oraz wsparcie 
komunikacji pieszej i rowerowej. Zwiększenie udziału transportu 
publicznego w mobilności mieszkańców wymaga pokonania szere-
gu barier natury organizacyjnej, technicznej oraz psychologicznej – 
rezygnacja z własnego pojazdu na rzecz np. autobusu. Jedną  
z podstawowych barier jest dostępność środków transportu publicz-
nego. Poziom dostępności zależy od wielu, często sprzecznych 
czynników, w różny sposób identyfikowanych przez organizatorów 
transportu publicznego i przez pasażerów korzystających z takiego 
transportu.  

Można wyróżnić szereg kluczowych czynników mających 
wpływ na poprawę dostępności transportu publicznego, a wśród 
nich [6, 21]:  
– współpraca pomiędzy władzami lokalnymi a operatorami trans-

portu publicznego zwłaszcza w obszarze poprawy dostępności 
dla osób starszych i niepełnosprawnych; 

– współpraca z osobami niepełnosprawnymi i reprezentującymi 
ich organizacjami zwłaszcza w zakresie definiowania ograni-
czeń i potrzeb oraz poszukiwania możliwości technicznych i or-
ganizacyjnych przy eliminowaniu tych ograniczeń; 

– aspekty techniczne związane z funkcjonowaniem transportu 
publicznego a wśród nich: konstrukcje pojazdów transportu pu-
blicznego pozbawionych barier dla osób starszych czy też nie-
pełnosprawnych (pojazdy niskopodłogowe, rampa umożliwiają-
ca wprowadzenie wózka inwalidzkiego itp.). 
W wyniku podejmowanych w Polsce szeregu działań obserwu-

je się zdecydowaną poprawę stanu technicznego pojazdów wyko-
rzystywanych w miejskim transporcie zbiorowym. W latach 2007-
2013 nakłady na realizację projektów związanych z komunikacją 
miejską to ponad 22,6 mld zł – lokalizacja tych środków to najczę-
ściej największe miasta w regionach o rozległej sieci komunikacji 
miejskiej, szczególnie te eksploatujące tramwaje i trolejbusy – pra-
wie 90% wartości projektów unijnych przypadło na POIiS i PO RPW, 
do których praktycznie dostęp miały tylko wybrane miasta woje-
wódzkie. Zakup pojazdów, jako odnowa taboru, był najczęściej 
realizowanym projektem. Ze środków własnych dofinansowano 
prawie 67% kosztów odnowy taboru autobusowego w latach 2009-
2015 (26% zakupów to zakup autobusów używanych). Rezultatem 
tych działań był m.in. wzrost udziału autobusów niskopodłogowych 
do 85% parku w 2015r. Należy jednak podkreślić, że mimo tych 
zakupów średni wiek taboru autobusowego praktycznie w tym okre-
sie niewiele się zmienił (ok.12 lat) – mamy tutaj do czynienia  
z procesem utrzymania a nie obniżania średniego wieku taboru - 
jest to sytuacja niepokojąca. Poprawa wystąpiła jedynie w grupie 
trolejbusy, (ale z tego rodzaju transportu korzystają tylko trzy miasta 
– Lublin, Gdynia i Tychy) gdzie uzyskano średni wiek taboru trolej-
busowego na poziomie ok. 7 lat w 2015 r. Obecnie wszystkie eks-
ploatowane trolejbusy to trolejbusy niskopodłogowe zdecydowanie 
poprawiła się ich dostępność związana z wsiadaniem i wysiada-
niem. Należy zwrócić uwagę na brak widocznego postępu w odmła-
dzaniu taboru tramwajowego w Polsce. Wagony w wieku powyżej 
25 lat stanowią dalej ponad 60% wszystkich pojazdów. Wagony 
niskopodłogowe to tylko 27% wszystkich wagonów tramwajowych 
[24, 25]. Wolański [24] wskazuje na potencjalne zagrożenia, jakie 
dla funkcjonowania komunikacji publicznej może stanowić nadmier-
na jednorodność (struktura) wiekowa eksploatowanych pojazdów. 
Taka sytuacja może powodować zagrożenia w następujących ob-
szarach: niebezpieczeństwo jednoczesnego wystąpienia awarii 
powodujących czasowe wyłączenie z eksploatacji wielu pojazdów 
jednocześnie jak i konieczność jednoczesnej wymiany dużej partii 
pojazdów w końcowym okresie ich użytkowania. W Warszawie 

obecnie 100% autobusów, ponad 50% tramwajów oraz wszystkie 
pociągi metra i szybkiej kolei miejskiej to pojazdy niskopodłogowe. 
Część autobusów i tramwajów wyposażono w wysuwaną platformę 
ułatwiającą wprowadzenie do pojazdu wózka inwalidzkiego. W wielu 
autobusach dodatkowo możliwe jest obniżenie progu wejścia, co 
stanowi ułatwienie dla pasażerów mających problemy z porusza-
niem się. We wszystkich pojazdach wyznaczone są miejsca dla 
wózków inwalidzkich. Wprowadza się pojazdy specjalne umożliwia-
jące świadczenie specjalistycznych usług transportowych dla osób 
niemogących korzystać z publicznego transportu zbiorowego [19]: 
– infrastruktura transportowa, którą należy traktować, jako inte-

gralny czynnik wpływający na jakość funkcjonowania całego 
systemu transportu zbiorowego; 

– informacja dotycząca zarówno usług oferowanych przez działa-
jący w mieście system transportowy (trasy przejazdów, lokaliza-
cja przystanków, sposoby przejazdu daną trasą) jak i o realizacji 
tych usług (np. częstotliwość, punktualność). Jedną z form po-
prawy informacji są „Tablice Elektroniczne Informacyjne” na 
przystankach umożliwiające wprowadzanie systemów informu-
jących o kursowaniu transportu miejskiego. Jednym z takich 
systemów jest System DIP – Dynamiczna Informacja Przystan-
kowa, którego elementem są m.in. tablice elektroniczne infor-
mujące m.in. o częstotliwości i punktualności jazdy danego po-
jazdu [14]. System DIP wymaga dalszego doskonalenia zwłasz-
cza w obszarze wiarygodnej informacji np. w odniesieniu do in-
formowania o kursowaniu środków transportu publicznego w 
czasie rzeczywistym [3]. 

– kwalifikacje i szkolenia obsługi systemu transportu publicznego 
(kierowców i innych osób) zwłaszcza w zakresie świadczenia 
usług dla osób starszych i niepełnosprawnych zarówno w sfe-
rach życzliwego traktowania jak i prawidłowego wykorzystywa-
nia wszystkich możliwości techniczno-eksploatacyjnych współ-
czesnych środków transportowych; 

– analiza kosztów i korzyści poprawy dostępności osób z ograni-
czoną mobilnością do transportu publicznego – w procesie takie 
analizy należy mieć na uwadze fakt, że zastosowane z myślą  
o osobach starszych i niepełnosprawnych rozwiązania tech-
niczno-eksploatacyjne i organizacyjne w coraz większym stop-
niu poprawiają dostępność transportu publicznego także dla 
wszystkich pozostałych grup pasażerów; 

– poprawa dostępności finansowej - ponieważ większość osób 
starszych posiada ograniczone możliwości finansowe należy 
rozważać wprowadzanie ofert przejazdowych z taryfami bez-
płatnymi lub tańszymi - większa mobilność to także prostsza 
forma płatność - dobre przykłady w zakresie integracji różnych 
form płatności za usługi komunikacyjne pokazuje Holandia – 
gdzie wprowadzono jedną kartę płatności dla całego kraju, która 
może być stosowana także przy korzystaniu z taksówek, rowe-
rów publicznych czy też w opłatach za parkingi [7, 33]; 

– planowanie wieloletnie – opracowywanie i sukcesywne wdraża-
nie wieloletnich planów poprawy dostępności transportu pu-
blicznego.  
W Polsce z dniem 1 stycznia 2017 r. odpowiedzialność za or-

ganizację zbiorowej komunikacji publicznej leży po stronie jednostki 
samorządu terytorialnego (jst). Opracowuje ona Plany Zrównowa-
żonego Rozwoju Transportu Zbiorowego będące realizacją zapisów 
Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowy 
[23]. Zakres planu ustala ww. Ustawa oraz rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego (Dz.U. Z 2011 r. nr 117 poz. 684) [20].  

To rolą wójtów, burmistrzów, starostów i marszałków staje się 
organizacja transportu publicznego na podległym im terenie. To 
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organizator ma m.in. za zadanie określić skąd i dokąd mieszkańcy 
realizują swoje podróże, np. czy do szkół i uczelni, do pracy lub do 
specjalistycznych przechodni lekarskich, bądź w celach kulturalno-
rozrywkowych.  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła 8 obszarów 
odnoszących się do oceny funkcjonowania miast przyjaznych oso-
bom starszym.[27]. Te obszary to: 
1.  Przestrzeń zewnętrzna i budynki; 
2.  Transport; 
3.   Mieszkania; 
4.   Uczestnictwo w życiu społecznym; 
5.   Szacunek i akceptacja środowiskowa; 
6.   Udział w życiu zawodowym, praca, wolontariat; 
7.   Komunikacja i informacja; 
8.  Wsparcie społeczne oraz ochrona. 

 
Bazując na powyższych obszarach, WHO opracowała także 

zestaw indykatorów umożliwiających badania miast ze względu, na 
jakość życia osób starszych [29]. Opublikowane w 2007 roku wyniki 
badań przeprowadzonych w 33 ośrodkach miejskich przez Sieć 
Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu WHO obejmowały ww. kluczo-
we obszary, z których trzy pierwsze to obszary w istotnym stopniu 
wpływające na mobilność, liczbę wypadków i związanych z nimi 
urazów, przestępczość, zachowania zdrowotne oraz partycypację 
społeczną odnoszoną m.in. do aktywności kulturowej, edukacyjnej 
czy też duchowej osób starszych [30]. 

W obszarze Transport przy ocenie dostępności środków trans-
portu publicznego uwzględniono różne źródła danych. Przy określa-
niu udział pojazdów transportu publicznego z dedykowanymi oso-
bom starszym lub niepełnosprawnym miejscami. Jako źródło da-
nych przyjmowano informacje uzyskiwane od organizatorów miej-
skiego transportu publicznego. Uzyskiwane tam dane konfrontowa-
ne z opiniami zbieranymi wśród osób starszych, korzystających  
z transportu publicznego i odnoszącymi się do ich oceny stopnia 
dostępności pojazdów komunikacji miejskiej dla wszystkich osób 
oraz dla osób mających ograniczoną mobilność zarówno z racji 
wieku jak i innych przyczyn (np. wady wzroku czy słuchu). 

Dostępność przystanków jest ważnym indykatorem odnoszą-
cym się do obszaru Transport. Definiowana jest, jako udział osób 
mieszkających w odległości do 500 m. od przystanku w odniesieniu 
do ogółu mieszkańców. Odległość 500 m. traktowana jest, jako 
akceptowalna do przejścia przez osoby starsze. Do oceny tego 
wskaźnika służyły dane dostarczone z właściwych urzędów zajmu-
jących się organizacją i funkcjonowaniem transportu zbiorowego  
w danym mieście.  Jednocześnie dopuszczono informację o do-
stępności przystanków uzyskane w trakcie badań ankietowych od 
osób starszych. Informacje takie zawierały uwagi odnoszące się do 
bezpieczeństwa i jakości trasy z domu do przystanku oraz usytuow-
ania samych przystanków w pobliżu miejsc wrażliwych dla osób 
starszych (np. przychodni).  

Znaczenie dostępności do przystanków, jako jednego z pod-
stawowych czynników warunkujących wzrost zainteresowania 
transportem publicznym przez osoby starsze i niepełnosprawne 
znalazło swoje odbicie w „Konwencji ONZ o prawach osób niepeł-
nosprawnych”, w artykule 2 mówiącym o projektowaniu uniwersal-
nym uwzględniającym rozwiązania, które w jak największym zakre-
sie są użyteczne dla wszystkich ludzi, bez potrzeby adaptacji lub 

specjalistycznych zmian. Odnosi się to do produktów, środowisk, 
programów i usług i uwzględnia wykorzystywanie urządzeń pomoc-
nych w funkcjonowaniu poszczególnych grup osób niepełnospraw-
nych [17].  

Planu „Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego 
Warszawy” określa następujące maksymalne odległości do przy-
stanków komunikacji tramwajowej i autobusowej transportu publicz-
nego w Warszawie [19]: 
– 300 m. - strefa śródmiejska; 
– 400 m. - strefa miejska; 
– 500 m. - strefa przedmieść na obszarze m.st. Warszawy; 

Zbliżone odległości przyjęli Curtis i Schreur porównując funk-
cjonowanie transportu publicznego w 21 miastach Europy, Australii  
i Nowej Zelandii oraz USA i Kanady - do 800 m. dla przystanku 
kolejowego oraz 400 m. w przypadku przystanków autobusowych 
lub tramwajowych. Badania wykazały, że prawie 80% sieci transpor-
tu komunikacji publicznej Wiednia spełnia te wymogi a tylko ok. 33% 
w przypadku Auckland (Nowa Zelandia) [4].  

Agencja Zdrowia Publicznego w Kanadzie bazując na 8 obsza-
rach zdefiniowanych przez WHO i odnoszących się do funkcjono-
wania miast przyjaznych osobom starszym, opracowała wskaźniki 
(indykatory) pozwalające na ocenę działań podejmowanych w ob-
szarze aktywizacji życia osób starszych. Zdefiniowano 39 wskaźni-
ków obejmujących 8 obszarów życia społecznego plus cztery 
wskaźniki odnoszące się do innych skutków długotrwałej poprawy 
warunków zdrowotnych i społecznych życia osób starszych [1, 18]. 

H. Orpana i inni  [18] przeanalizowali literaturę angielską i fran-
cuską z lat 1990-2012 dotyczącą tworzenia indykatorów wykorzy-
stywanych w rankingach miast przyjaznych osobom starszym. Na 
podstawie przeprowadzonych analiz 28 występujących w literaturze 
indykatorów odnoszących się do szeroko rozumianego przemiesz-
czania się transportu ludzi starszych określili 6 najczęściej stosowa-
nych indykatorów. Wybrane indykatory to indykatory określające: 
– poziom dostępności cenowej wykorzystywanych modeli trans-

portu (np. publiczny/prywatny, pomoc sąsiedzka, park&go, wa-
hadłowy);  

– dostępność środków transport publicznego (częstotliwość, stan 
techniczny/ czystość, trasy, oznakowanie autobusu);  

– przystanki autobusowe – dostępność i bezpieczeństwo (miejsca 
siedzące, oświetlenie, zadaszenie, czystość, bliskość mieszkań 
seniorów;  

– udział osób starszych (65 i więcej lat) mających dostęp do 
transport publicznego i korzystających z niego;  

– jakość oznakowania ulic w widoczne znaki poziome i pionowe; 
– czystość miejsc parkingowych. 

Dostępności do przestrzeni publicznej dla osób niepełnospraw-
nych w Poznaniu rozważana jest w pracy pt. „Poznańska mapa 
barier” [5]. W pracy wyróżniono 6 głównych kategorii barier o cha-
rakterze głównie architektoniczno-urbanistycznych: niedostosowane 
schody; nieodpowiedni przystanek (rysunek 4.) – przystanek, który 
nie posiada odpowiednich oznaczeń oraz wypustek ostrzegających 
przed zbliżeniem się do krawędzi platformy; nieodpowiednia kładka; 
nieodpowiednia nawierzchnia na trasie pieszego przemieszczania 
się osoby niepełnosprawnej; nieodpowiednie przejście dla pieszych; 
przeszkody na drodze oraz inne przeszkody (nietypowe bariery 
sporadycznie pojawiające się w przestrzeni miasta). 
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Rys. 4. Przykładowe zidentyfikowane bariery - nieodpowiednie 
przystanki [5] 

 
Shiau T.A., Huang, W.K. przebadali ankiety 610 starszych 

mieszkańców Taipei City z 18 indykatorami zawierającymi 35 kryte-
riów wykorzystywanych przy ocenie poziomu satysfakcji z korzysta-
nia z transportu publicznego przyjaznego osobom starszym [22]. Na 
podstawie uzyskanych opinii autorzy wyróżnili następujące strate-
giczne kierunki działań poprawiających satysfakcje użytkowników 
transportu miejskiego: (1) szkolenie kierowców; (2) zwiększanie 
(poprawę) uniwersalności projektowanych i budowanych przystan-
ków; (3) poprawę jakości informacji o rozkładzie i dostępności kur-
sowania pojazdów i zasadach wchodzenia i wychodzenia z nich; (4) 
edukacja kierowców samochodów prywatnych wraz z egzekwowa-
niem zasad ruchu drogowego; (5) dostarczanie pojazdów przyja-
znych osobom starszym (np. niskopodłogowym). Dwa z tych kierun-
ków działań odnoszą się do zachowań kierowców – powinny być to 
osoby kompetentne i uprzejme. 

PODSUMOWANIE 

Działalność przyjazna aktywnemu starzeniu opiera się na 
trzech filarach: 
– uczestnictwa - umożliwianie osobom starszym aktywnego 

uczestnictwa w życiu społeczeństwa;  
– zdrowia – stwarzanie prozdrowotnych warunków opieki i życia;  
– bezpieczeństwa – zapewnienie poczucia i pewności bezpiecz-

nego funkcjonowania w społeczeństwie.   
Kształtowanie oblicza miasta przyjaznego mieszkańcom 

uwzględniającego procesy starzenia się mieszkańców stwarza 
nowe wyzwania przed społeczeństwem. Wyzwania jak i wynikające 
z nich problemy wymagają podejmowania szeregu działań zarówno 
na poziomie jednostkowym (rodzina) jak i szerszym: lokalnym, 
regionalnym, krajowym czy też międzynarodowym. Działania takie, 
aby były skuteczne powinny uwzględniać jak najwięcej sfer życia 
społeczności miejskiej wpływających, w różnym stopniu na jakość 
życia zwłaszcza osób starszych. Unikanie takich działań, zwłaszcza 
w kontekście wyzwań wynikających z zmian demograficznych bę-
dzie bezpośrednią przyczyna pogorszania się warunków życia  
w mieście zwłaszcza dla coraz większej grupy osób starszych i ich 
rodzin.  

Jednym z takich kierunków działań jest dążenie do osiągnięcia 
możliwie najdłuższej samodzielności starszych mieszkańców miast. 
Realizacja tak postawionego celu wymaga uwzględnienia szeregu 
zadań, takich jak np.: zapobieganie popadaniu w zależność od 
usług opiekuńczych poprzez promocję zdrowego stylu życia; pro-

mocja przyjaznego otoczenia poprzez uniwersalne projektowanie 
zapewniające dostępność dla osób starszych i osób niepełno-
sprawnych; zapewnianie usług rehabilitacyjnych w celu wsparcia jak 
najdłuższego utrzymaniu samodzielności oraz partycypację spo-
łeczną odnoszącą się m.in. do poprawy aktywności kulturowej, 
edukacyjnej czy też duchowej osób starszych [30]. 

Poziom dostępność do usług transportowych, komunikacji oraz 
do informacji w dużej mierze warunkuje zarówno możliwości jak  
i jakość aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu miasta. 
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The role of Public Transport in the creation  
of an age-friendly city 

The article discusses the role of urban public transport in 
shaping of an age-friendly city for older people, 65 years and 
over. The World Health Organization (WHO) has named 
transport as one of the 8 key areas for the functioning of an 
age-friendly city. The paper analyzes the role of the urban 
transport system in the existing programs of assessing the 
quality of life in the city. It also examines the importance of 
such criteria as accessibility of transport, including the sig-
nificance of the distance to the bus stop and the vehicles’ 
constructional parameters which facilitate their use by the 
elderly. Basing on the analysis of the various factors that 
contribute to the creation of an age-friendly city, the paper 
argues that the 2001 recommendations of the World Health 
Organization (WHO) make an important contribution to the 
role of urban public transport and show which measures 
should be taken to improve its accessibility to senior citizen 
as well as other age groups. 
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