
Analizy

18   1–2 /2019

Ewa Raczyńska-Buława

Polityka dostępności w transporcie publicznym
Dostępność systemu transportu publicznego jest szczególnie 
istotnym zagadnieniem z uwagi na jego powszechny charakter. 
Dla dużej części populacji, w szczególności dla osób z niepełno-
sprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej, dostępność 
jest również gwarantem możliwości podejmowania zatrudnienia, 
nauki, a także swobody w dostępie do służby zdrowia, kultury, 
sportu i rekreacji. Artykuł podsumowuje najważniejsze potrzeby 
w zakresie dostępności poszczególnych grup jej beneficjentów. 
Prezentuje również najnowsze rozwiązania techniczne zwiększa-
jące swobodę mobilności osób z niepełnosprawnością, a także, 
podejmowane na różnych szczeblach, działania mające na celu 
zwiększanie dostępności usług transportu publicznego.

Słowa kluczowe: transport publiczny, dostępność usług, osoby 
z niepełnosprawnością, osoby starsze, rodziny z dziećmi.

Tematyka dostępności coraz częściej staje się przedmiotem dysku-
sji i prac na różnych szczeblach. Wpływ na popularność tematu ma 
przede wszystkim ogłoszenie rządowego projektu Dostępność Plus 
wraz z Porozumieniem na rzecz dostępności, ale również zmiany 
w prawie na szczeblu unijnym – projektowane wdrożenie Europej-
skiego Aktu Dostępności i planowana nowelizacja Rozporządzenia 
1371/2007. Dyskusje i prezentacje mające miejsce w trakcie kon-
ferencji „Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i per-
spektywy” pokazują, jak bardzo istotne jest zapewnianie dostępno-
ści usług transportowych dla jak najszerszej grupy pasażerów – nie 
tylko z perspektywy samego pasażera, ale również przewoźnika.

Zapewnienie dostępności jest istotnym celem europejskiej po-
lityki transportowej. W białej księdze z 2011 r. [1] podkreślono, 
że jakość, dostępność i niezawodność usług transportowych bę-
dzie w nadchodzących latach coraz ważniejsza, między innymi ze 
względu na starzenie się społeczeństwa i potrzebę promowania 
transportu publicznego. Głównymi cechami usług wysokiej jakości 
są: atrakcyjny rozkład jazdy, komfort, łatwy dostęp, niezawodność 
usług i integracja z innymi środkami transportu [2].

W procesie doskonalenia jakości usług transportowych szcze-
gólne znaczenie ma zaspokojenie potrzeb osób o ograniczonych 
możliwościach ruchowych. Budowa infrastruktury, jej utrzymanie 
i udoskonalanie muszą być zgodne z zasadą powszechnej dostęp-
ności. Bezpieczniejsze i bardziej niezawodne środowisko miejskie 
może sprzyjać szerszemu korzystaniu z transportu publicznego, 
rowerowego oraz zachęcać do chodzenia, co nie tylko zmniejszy-
łoby zatory i poziom emisji, ale również miałoby pozytywne skutki 
dla zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi [3]. Ten ostatni postu-
lat jest przedmiotem szczegółowych rozważań w Zielonej Księdze 
z 2007 r. [28].

Istota dostępności
Dostępność systemu transportu publicznego należy rozumieć jako 
zapewnienie, w razie potrzeby przy pomocy dodatkowych środków, 
pełnej swobody w poruszaniu się publicznymi środkami transportu, 
bez ograniczeń związanych z barierami w obszarze infrastruktury, 
taboru czy samego świadczenia usługi transportowej. Dostępność 

ta nie może być ograniczona ani konkretnym czasem podróży, ani 
wymaganiem podróży z osobą towarzyszącą. Nie może także ozna-
czać zwiększonych wydatków ponoszonych przez osoby korzystają-
ce z transportu. Dostępność jest gwarantem swobody w możliwo-
ści podejmowania zatrudnienia, nauki, dostępie do służby zdrowia, 
kultury, sportu i rekreacji. 

Beneficjentami dostępności są przede wszystkim osoby z nie-
pełnosprawnością i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. 
Najszerszą i najmniej wykluczającą definicją z perspektywy do-
stępności jest definicja podana w rozporządzeniach z zakresu 
praw pasażerów w transporcie kolejowym i autobusowym [12, 13]. 
Osoba niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej sprawności ru-
chowej oznacza każdą osobę, której możliwość poruszania się jest 
ograniczona podczas korzystania z transportu na skutek jakiej-
kolwiek niesprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej 
lub przejściowej), upośledzenia lub niesprawności umysłowej lub 
każdej innej przyczyny niepełnosprawności, lub na skutek wieku, 
której sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług 
dostępnych dla wszystkich pasażerów do szczególnych potrzeb ta-
kiej osoby. Są to więc przede wszystkim osoby z różnymi rodzaja-
mi niepełnosprawności, ale także osoby starsze, rodzice z małymi 
dziećmi, kobiety w ciąży. Z dostępności korzystają również osoby 
po ciężkich chorobach, osoby z otyłością, po kontuzjach kończyn 
dolnych, itd. Grupa beneficjentów jest więc bardzo szeroka i w su-
mie obejmuje znaczącą część populacji.

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych ratyfiko-
wana przez Polskę w 2012 r. w odniesieniu do mobilności osób 
niepełnosprawnych stanowi, iż państwa podejmą skuteczne środki 
celem umożliwienia osobom niepełnosprawnym mobilność osobi-
stą i możliwie największą samodzielność w tym zakresie, między 
innymi poprzez ułatwianie mobilności osób niepełnosprawnych 
w sposób i w czasie przez nie wybranym i po przystępnej cenie [6]. 
Karta praw osób z niepełnosprawnością uznaje, iż osoby niepeł-
nosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna 
lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub unie-
możliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecz-
nych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo 
do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą 
podlegać dyskryminacji. Osoby niepełnosprawne mają w szczegól-
ności prawo do dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne 
uczestnictwo w życiu społecznym, jak też do życia w środowisku 
wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów, 
punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobod-
nego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków 
transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji mię-
dzyludzkiej [5]. Polskie ustawodawstwo jednak nie kładzie równie 
silnego nacisku na problem zapewniania nieograniczonej swobody 
mobilności osobom niepełnosprawnym, rozumianego jako bezba-
rierowy dostęp, na równych zasadach z osobami pełnosprawnymi, 
do systemu transportu publicznego. Ustawa o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
w artykule 9, w odniesieniu do potrzeb transportowych, określa 
jako jeden z głównych elementów rehabilitacji społecznej likwida-
cję barier – w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, 
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transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie 
do informacji [21]. Problem barier transportowych nie jest dalej 
rozwijany. Ustawa określa zadania samorządu województw i po-
wiatów, które koncentrują się zasadniczo wokół indywidualnych 
potrzeb konkretnych osób niepełnosprawnych, a także na organi-
zacji miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 

Podstawowym problemem w zakresie uwarunkowań prawnych 
w zakresie dostępności transportu publicznego jest nie tylko brak 
określenia odpowiedniego standardu usługi i wykorzystywanych do 
jej realizacji projektów taborowych, a także stopnia dostępności 
infrastruktury, ale także decentralizacja podejmowanych w tych 
sprawach decyzji, co powoduje duże różnice w obszarach po-
szczególnych samorządów. Zasady organizacji i funkcjonowania 
regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym 
w transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, 
linowo-terenowym, morskim oraz w żegludze śródlądowej określa 
ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbio-
rowym. Ustawa ta precyzuje, iż organizacja publicznego transpor-
tu zbiorowego polega w szczególności między innymi na badaniu 
i analizie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbioro-
wym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób 
o ograniczonej zdolności ruchowej. Ustawa zwraca uwagę także na 
konieczność zbadania przy opracowywaniu planu transportowego 
potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej [18]. 

W transporcie kolejowym dla infrastruktury kolejowej i tabo-
ru kolejowego są natomiast ściśle określone wymogi dostępno-
ści – Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności odnoszące się 
do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych 
i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (kolejno: decy-
zja 2008/164/WE, decyzja 2010/48/WE, decyzja 2012/464/UE 
uchylone aktualnie obowiązującym rozporządzeniem 1300/2014 
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji 
interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei 
Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się). Obowiązujące dla podmiotów kolejowych rozpo-
rządzenie 1371/2007 mówi, iż postępując zgodnie z TSI dla osób 
niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 
przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji powinni uwzględniać 
potrzeby osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej spraw-
ności ruchowej, w celu zapewnienia, zgodnie ze wspólnotowymi 
zasadami zamówień publicznych, dostępność wszystkich budyn-
ków i całego taboru poprzez stopniową eliminację barier fizycznych 
i przeszkód funkcjonalnych przy zakupie nowego wyposażenia, 
przeprowadzaniu prac budowlanych lub istotnych prac remonto-
wych [12]. 

Podobne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów 
w transporcie autobusowym i autokarowym określa zasadę równe-
go dostępu do usług przewozowych w transporcie autobusowym. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem zarządcy dworców autobusowych 
przy większych modernizacjach powinni starać się uwzględniać po-
trzeby osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawno-
ści ruchowej zgodnie z wymogami „projektowania dla wszystkich”. 
Powinni też wyznaczyć na terenie dworców punkty spotkań, gdzie 
osoby niepełnosprawne mogą zgłosić przybycie i potrzebę pomocy 
[13]. Dla taboru autobusowego wymagania dostosowania opisuje 
Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczą-
ce homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do 

ich budowy ogólnej. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich 
jednopokładowych, dwupokładowych, sztywnych lub przegubo-
wych pojazdów kategorii M2 lub M3 (służących do przewozu osób, 
mających więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy). Zgodnie 
z tym regulaminem pojazdy klasy I (pojazdy, w konstrukcji których 
przewidziano przestrzeń dla pasażerów stojących, umożliwiającą 
częste przemieszczanie się pasażerów) muszą umożliwiać dostęp 
osobom o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym co naj-
mniej jednemu użytkownikowi wózka inwalidzkiego oraz jednemu 
rozłożonemu wózkowi dziecięcemu lub wózkowi spacerowemu. 
Zgodnie z regulaminem drzwi zapewniające dostęp dla wózków in-
walidzkich mają mieć podnośnik lub pochylnię. Istotne jest to, iż re-
gulamin ma zastosowanie do nowo produkowanych pojazdów [11]. 
W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 181/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transpor-
cie autobusowym i autokarowym zapisano niezobowiązujący zapis, 
że przewoźnicy powinni, w miarę możliwości, uwzględnić te potrze-
by przy podejmowaniu decyzji w sprawie sprzętu w nowych i nowo 
remontowanych pojazdach. Nie jest to więc tak jasno określony 
wymóg jak w przypadku dostępności taboru kolejowego. W odnie-
sieniu do pojazdów już homologowanych oraz przewożących wy-
łącznie lub głównie pasażerów siedzących nie ma obowiązku ich 
dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych [13]. W prak-
tyce pojazdy komunikacji regionalnej (busy) i dalekobieżnej nie 
umożliwiają więc przejazdu osobom na wózkach inwalidzkim. Wy-
jątkiem jest tutaj firma Flix Bus, która oferuje 1 miejsce dla osoby 
na wózku inwalidzkim w pojeździe z możliwością jego rezerwacji. 
Przewóz wózka dziecięcego nie jest w żaden sposób regulowany 
i zależy od przewoźnika i kierowcy. Nie istnieją natomiast żadne wy-
mogi dostosowania pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych 
sensorycznie – głównie zapewnienia systemu wizualnej i głosowej 
informacji pasażerskiej.

Z perspektywy pasażera najbardziej istotne jest, aby dostępność 
systemu transportu publicznego rozpatrywać nie tylko w kontek-
ście pojedynczego przewoźnika czy gałęzi transportu, ale całości 
systemu transportu publicznego, również w perspektywie poszcze-
gólnych regionów i zapewniania równego dostępu dla wszystkich 
użytkowników systemu zbiorowego transportu publicznego. Pełna 
dostępność systemu transportu publicznego będzie więc możliwa 
dopiero wówczas, gdy zapewniona zostanie usługa transportu od 
drzwi – do drzwi, w pełni dostępnego i przyjaznego dla użytkowni-
ka. Z uwagi na istniejące uwarunkowania prawne nie jest to jed-
nak w tej chwili możliwe. Osoby niepełnosprawne i osoby o ogra-
niczonej sprawności ruchowej są właśnie najbardziej narażone 
na dyskryminację w zakresie dostępności transportu publicznego 
wszędzie tam, gdzie przejazd wymaga zmiany środka transportu 
z kolejowego na drogowy (praktycznie zupełnie niedostępny trans-
port autobusowy i busowy regionalny – odbywany na odległości 
znacznie poniżej 250 km) lub miejski (szczególnie tramwajowy, 
gdzie dostępność taboru jest w dalszym ciągu niewielka)/gminny. 
Dyskryminacja dotyczy nie tylko taboru, ale także różnorodności re-
gulaminów regulujących dostęp do taboru i przepisów taryfowych. 
Poruszanie się w obszarze systemu transportu publicznego jest 
dla tej grupy nie tylko w większości przypadków niemożliwe w ta-
kim zakresie, jak jest on zapewniony osobom pełnosprawnym, ale 
także znacząco utrudniony z uwagi na konieczność każdorazowe-
go poszukiwania regulacji zasad dotyczących przewozu (większość 
prywatnych, operujących w obszarach województw, przewoźników 
busowych nie tylko nie podaje do publicznych cen przejazdów, ale 
nawet nie udostępnia informacji na temat dostępności taboru czy 
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możliwości przejazdu busem z dzieckiem w wózku). Na 3 przewoź-
ników realizujących minimum 4 pary połączeń do Poddębic tylko 
jeden na stronie internetowej ma udostępniony regulamin, w któ-
rym są opisane zasady przewozu składanego wózka inwalidzkiego 
(nie ma informacji na temat wózka dziecięcego – prawdopodobnie 
jest to możliwe za opłatą), psa (ale nie psa asystującego, od prze-
wozu psa pobierana jest opłata), przywileje osób niepełnospraw-
nych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej (pierwszeństwo 
w zakupie biletów i miejsce uprzywilejowane w autobusach bez nu-
meracji miejsc – „dla inwalidy”). Pozostałych 2 przewoźników nie 
posiada na stronach internetowych udostępnionych regulaminów 
przewozu ani taryfy. Jeden z przewoźników w dziale aktualności 
udostępnił informację na temat zasad podróży ze zwierzęciem lub 
przedmiotem niestandardowych rozmiarów. Psy muszą być prze-
wożone w kagańcu, nie ma informacji o wyjątku dla psów asystu-
jących lub przewodników. Przewóz wózka dziecięcego jest możliwy 
za dodatkową opłatą (bez podania jej wysokości), a dodatkowo 
jest podany warunek, że kierowca ma prawo odmówić przewozu 
w przypadku przekroczenia liczby miejsc [23, 24, 25]. Poddębice 
są miastem powiatowym w województwie łódzkim, które zamiesz-
kuje ponad 7,5 tys. mieszkańców. Nie są w ogóle obsługiwane 
transportem kolejowym mimo położenia przy liniach kolejowych. 
To sprawia, że komunikacja autobusowa jest jedynym środkiem 
transportu publicznego dla mieszkańców. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż źle pojęta różnorodność w za-
kresie dostępności infrastruktury, taboru i usług transportowych 
odbija się niekorzystnie na całym systemie transportu publicznego. 
Pasażer zazwyczaj bowiem korzysta z niego całościowo, a nie mo-
gąc pokonać jednego odcinka trasy lub gdy znalezienie informacji 
potrzebnych w podróży jest zbyt czasochłonne, po prostu zrezygnu-
je z podróży lub wybierze własny środek transportu (samochód).

Beneficjenci dostępności i ich potrzeby
Potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej spraw-
ności ruchowej nie są jednakowe. Można wyróżnić kilka grup, 
z których każda wymaga innego rodzaju dostosowań w systemie 
transportu publicznego. 

Osoby niepełnosprawne ruchowo przede wszystkim wymagają 
usunięcia barier fizycznych w dostępie do transportu publicznego, 
jak też w obszarze taboru pasażerskiego (brak schodów czy stopni, 
zapewnienie odpowiednio szerokich przejść itd.). Te rozwiązania 
mają też największe znaczenie dla osób o ograniczonej sprawno-
ści ruchowej (osób starszych, rodzin z dziećmi, osób otyłych, itd.). 
Z tych rozwiązań korzysta też każdy pasażer systemu transportu 
publicznego, bo ułatwiają one wsiadanie i wysiadanie czy też po-
ruszanie się w obszarze infrastruktury. Są one też bardzo korzyst-
ne z punktu widzenia przewoźnika, bo zwiększają tempo wymia-
ny pasażerów i pozwalają skrócić czas podróży, zwiększając tym 
samym jakość oferowanej usługi. Inny typ wymagań mają osoby 
niepełnosprawne sensorycznie – specyficzny, ułatwiający porusza-
nie się w obszarze infrastruktury czy taboru. Te wymagania są też 
najczęściej pomijane w procesie zapewniania dostępności usług 
transportowych. W przypadku osób niewidomych, które poruszają 
się przy pomocy białej laski, zapewnia się odpowiednie ścieżki do-
tykowe w podłodze, jak też oznakowania alfabetem Braille’a nume-
rów peronów i torów przy wejściu na nie, tabliczek kierunkowych, 
elementów wyposażenia taboru służących obsłudze podróżnych 
(na przykład toalet czy też numerów siedzeń), map i schematów 
dotykowych w celu zapoznania się z przestrzenią. Przydatne w po-
dróży jest także przekazanie informacji w pociągu, z której stro-

ny jest peron, tak żeby osoba niewidoma od razu skierowała się 
w stronę odpowiednich drzwi. Możliwe jest także wprowadzenie 
udogodnień w postaci zapewnienia możliwości otwarcia drzwi po-
jazdu przy pomocy pilota, a także umożliwienie szybkiej lokalizacji 
przycisku włączającego otwarcie drzwi. Dla osób słabo widzących 
istotne jest natomiast oznakowanie wszelkich barier (schodów, 
krawędzi), przycisków, piktogramów w sposób kontrastowy, umoż-
liwiający ich dostrzeżenie. Obu grupom, jak też osobom słabosły-
szącym i głuchym, zapewnia się odpowiedni system głosowej/
wizualnej informacji pasażerskiej. Osoby głuche porozumiewają 
się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym. 
Polski język migowy dla osób głuchych jest naturalnym językiem 
osób głuchych, zwłaszcza osób urodzonych w rodzinach głuchych 
i głuchych od urodzenia. Posiada własną strukturę gramatyczną 
– składnię, morfologię, fonologię, fonetykę. System językowo-mi-
gowy polega na posługiwaniu się językiem mówionym przy jedno-
czesnym użyciu znaków migowych. Znaki migowe wzięte z PJM 
oraz alfabet palcowy wstawia się w wyrazy i końcówki wyrazów, 
co daje efekt symultanicznego, złożonego przekazu informacji ję-
zykowych na bazie dwóch modalności: słuchowej i wzrokowej. Tak 
więc SJM jest wizualnym odbiciem struktury gramatycznej języka 
polskiego, a PJM posiada własną strukturę gramatyczną nie odpo-
wiadającą gramatyce języka polskiego [25]. Osoby słabosłyszące 
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korzystają z udogodnienia w postaci pętli indukcyjnych – obwodów 
zamkniętych, w których wytwarzane jest pole elektromagnetyczne, 
podłączanych do wzmacniaczy. Pole jest przekształcane w cewce 
aparatu słuchowego na dźwięk. Osoba posiadająca aparat słu-
chowy może wówczas odbierać dźwięk bezpośrednio w aparacie 
słuchowym. Pętle stosuje się zarówno na dużych salach (w ko-
ściołach, na salach wykładowych, na dworcach kolejowych – jako 
element systemu informacji pasażerskiej), w taborze komunikacji 
publicznej, w kasach biletowych, okienkach urzędowych, kinach, 
mieszkaniach. W transporcie publicznym w pętle indukcyjne wypo-
sażonych jest coraz więcej kas biletowych na dworcach kolejowych 
– między innymi na głównych dworcach w Katowicach, w Krakowie, 
w Poznaniu, w Warszawie (Warszawa Centralna, Wschodnia i Za-
chodnia), w Łodzi (dworzec Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska – kasa 
biletowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej). W przypadku przewoźnika 
Łódzka Kolej Aglomeracyjna wyposażenie w pętle indukcyjne jest 
uwzględnione jako standard wyposażenia kas biletowych własnych 
i agencyjnych – pętle są zainstalowane w kasach biletowych na 
dworcach Łódź Kaliska, Łódź Fabryczna, Pabianice, Zduńska Wola 
i Sieradz. Zgodnie z TSI PRM w przypadku, gdy kasy biletowe, punk-
ty informacyjne i punkty obsługi klienta znajdują się wzdłuż trasy 
pozbawionej przeszkód, przynajmniej jedno okienko musi być wy-
posażone w system pętli indukcyjnej na potrzeby aparatu słucho-
wego. Nowością jest wyposażenie w pętle indukcyjne także syste-
mów nagłośnienia w taborze transportu publicznego. W pociągach 
na szeroką skalę rozwiązanie to zastosowano w Norwegii – NSB 

zakupiło 75 pięcioczłonowych EZT FLIRT wyposażonych w każdym 
członie w pętle indukcyjne. W Szwecji wyposażone zostały w pętle 
indukcyjne pociągi przewoźnika Flytoget. W Polsce wszystkie 14 
EZT Impuls Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zostało wyposażonych 
w 1 członie w pętle indukcyjne. W pętle indukcyjne są wyposażone 
również 2 EZT Impuls zakupione przez Województwo Świętokrzy-
skie. Jeden z pojazdów jest już w eksploatacji.

Najliczniejszą grupą beneficjentów dostępności są bez wątpie-
nia osoby starsze. Stanowią także najbardziej niejednolitą grupę 
– różniącą się preferencjami, poziomem sprawności, stanem zdro-
wia czy trybem życia. Wydłuża się długość życia, zarówno kobiet, 
jak i mężczyzn. Grupa osób starszych jest coraz liczniejsza i zgod-
nie z prognozami demograficznymi, przy malejącym przyroście 
naturalnym, będzie rosnąć. Ocenia się, że w chwili obecnej osoby 
starsze stanowią około 30% pasażerów, a w ciągu 20 lat odsetek 
ten wzrośnie do 50% [9]. Trudno jest także określić dolną grani-
cę wieku, od której można mówić o osobach starszych. Obecnie 
wydłuża się długość życia, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, wiele 
krajów podniosło w związku z powyższym wiek, od którego moż-
na ubiegać się o świadczenia emerytalne. Większość systemów 
prawnych za osoby starsze uznaje de facto te, które osiągnęły już 
wiek emerytalny. Od tego momentu przysługują osobom starszym 
ulgi w transporcie publicznym. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż 
wiek ten różni się w zależności od kraju. Według danych za 2008 r. 
wynosił on dla kobiet od 55 do 68 lat, dla mężczyzn od 60 do 
68 lat. Dla wszystkich krajów EU27 średni wiek przechodzenia 
na emeryturę wynosił w 2007 r. dla kobiet 60,5, a dla mężczyzn 
61,9. W przypadku kierowania się cezurą przejścia na emeryturę 
odpowiednie byłoby przyjęcie wieku 60 jako granicznego dla okre-
ślenia osoby starsze. W raporcie „Older People & Public Transport” 
z 2007 r. jako wiek graniczny dla określenia osoby starszej przyjęto 
55 lat jako wiek, w którym udział osób na emeryturze w ogóle 
populacji EU równy jest liczbie ludności aktywnej zawodowo [9]. 
Taki wiek wydaje się być zasadny także z punktu widzenia danych 
statystycznych dotyczących stanu zdrowia. 

Tę grupę cechują różne problemy zdrowotne – o różnym stopniu 
natężenia i częstotliwości występowania: związane z ograniczoną 
sprawnością lub niepełnosprawnością ruchową, upośledzenia na-
rządów słuchu i wzroku, problemy z rozumieniem mowy w głośnym 
tle, niedosłuch wyższych częstotliwości. Jednak badania nad mo-
bilnością osób starszych pokazują, iż bariery związane ze stanem 
zdrowia nie są jedynymi, które ograniczają swobodę ich przemiesz-
czania się. Z wiekiem zwiększa się narażenie na drobne przestęp-
stwa – kradzieże bądź rozboje. Istotnym czynnikiem w wyborze 
środka transportu jest więc poczucie bezpieczeństwa. Zatłoczone 
pojazdy komunikacji miejskiej, odległe od zabudowy przystanki, 
długi czas oczekiwania na przystankach, brak odpowiedniego 
oświetlenia, zaniedbane zakrzewienia przy przystankach – wszyst-
ko może wpływać na brak poczucia bezpieczeństwa i rezygnację 
z podróży bądź wybór samochodu. Wiele badań wskazuje jako 
dużą barierę brak wiedzy i brak dostępności informacji na temat 
systemu transportu. Badanie prowadzone w Niemczech pokazało, 
iż jedynie 11% osób starszych zwróciło uwagę na bariery fizyczne 
w dostępie do transportu publicznego (zbyt dużą odległość od przy-
stanku), 7% jako barierę wskazało dostępność taboru, 16% małe 
dostosowanie oferty transportowej, 13% niewystarczający poziom 
bezpieczeństwa. Zdecydowanie więcej, bo 26% respondentów 
zwróciło uwagę na istotniejszy dla nich problem braku wiedzy na 
temat tego, jak korzystać z transportu publicznego (trudności w ko-
rzystaniu z rozkładów jazdy i biletomatów). Osoby starsze określa-
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ją jako najlepszy środek transportu własny samochód, następnie 
możliwość podróży samochodem jako pasażer. W dalszej kolejno-
ści wskazywane jest przemieszczanie się pieszo. Podróż rowerem 
lub środkami transportu publicznego jest postrzegana jako najgor-
sza możliwość. Badanie przeprowadzone w Szwecji pokazało, iż 
transport publiczny jest określany jako kosztowny, słabo dostępny, 
mało bezpieczny (przy samotnej podróży), o trudno dostępnej in-
formacji pasażerskiej. Jest to wskazane przez badane osoby jako 
przyczyny braku zaspokajania potrzeb transportowych przez trans-
port publiczny. Należy przy tym zauważyć, że w przeciwieństwie do 
transportu publicznego, samochód jest dostępnym środkiem trans-
portu, znanym osobom starszym, ponieważ najczęściej korzystały 
z tego środka transportu od wielu lat. Dla wielu osób starszych 
jest on symbolem wolności, niezależności i zapewnia poczucie po-
siadania kontroli nad własnym życiem, ale także jest symbolem 
wyższego statusu materialnego. Badanie prowadzone przez Rup-
prechtConsult pokazują, iż osoby starsze najczęściej nie korzystają 
z transportu publicznego, bo nie mają takiej potrzeby. Z kolei bada-
nia przeprowadzone w ramach projektu GOAL pokazują hierarchię 
znaczenia poszczególnych środków transportu dla osób starszych. 
Wyniki wyraźnie wskazują na malejące wraz z wiekiem znaczenie 
samochodu jako środka transportu (osoba starsza jako kierowca) 
przy prawie niezmiennej i nie przekraczającej 15% wartości trans-
portu publicznego, roweru czy samochodu (jako pasażer). Samo-
chód zastępowany jest przez przemieszczanie się pieszo. Należy 
więc uznać, iż potrzeby w zakresie transportu maleją. Trudno jed-
nak określić, czy jest to w pełni akceptowalne przez same osoby 
starsze, których mobilność jest wraz z wiekiem w takiej sytuacji 
bardzo znacząco ograniczona do dystansu możliwego do pokona-
nia pieszo. Raczej należy przyjąć, iż to ograniczenie nie jest w pełni 
akceptowalne przez osoby starsze i przyczynia się do ich izolacji 
od społeczeństwa, a także szeregu innych negatywnych zjawisk 
(szczególnie związanych ze zdrowiem osób starszych i dalszą moż-
liwością swobodnego funkcjonowania w ramach społeczeństwa). 
Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych i znaczące ograniczenie 
możliwości może nieść poważne skutki dla osób starszych. Ograni-
czenie podróży może prowadzić do ograniczenia osobistego kon-
taktu z rodziną i osobami znajomymi, a także zmianę sposobu spę-
dzania czasu wolnego – aktywność fizyczna i interakcje z ludźmi są 
zastępowane oglądaniem telewizji, rozwiązywaniem krzyżówek czy 
słuchaniem radia. Badanie prowadzone w Niemczech pokazuje, że 
blisko połowa ankietowanych osób starszych chciałaby zwiększyć 
swoją aktywność w obszarach życia towarzyskiego, wypoczynku czy 
zakupów. Połowa tych osób wskazuje na przyczyny ograniczenia 
aktywności leżące po stronie systemu transportu publicznego. Po-
dobne badanie wykonywane w Wielkiej Brytanii pokazało ponadto, 

że te ograniczenia w obszarze transportu dotyczą przede wszyst-
kim osób powyżej 80 roku życia, kobiet, mniejszości narodowych 
i osób nie będących kierowcami. Na ograniczenie mobilności wska-
zują osoby badane przez Transport for London [9].

Ostatnią, ale również liczną grupę beneficjentów dostępności 
stanowią osoby opiekujące się małymi dziećmi oraz małe dzieci 
(do lat 4–6). Jest to grupa szczególnie istotna z perspektywy zrów-
noważonej polityki transportowej – jest to wiek, kiedy kształtowane 
są nawyki transportowe przyszłego pokolenia. Każde z dzieci po-
dróżujących z rodzicami jest potencjalnym przyszłym samodziel-
nym pasażerem, znającym system transportu publicznego i dla 
którego może on stać się pierwszym wyborem przy planowaniu 
podróży. Jednocześnie jest to grupa często pomijana w regulacjach 
i normach opisujących dostępność infrastruktury, taboru i usług. 
Wynikać to może z powodu istnienia silnych organizacji reprezen-
tujących osoby niepełnosprawne, a praktyczny brak reprezenta-
cji osób opiekujących się małymi dziećmi i samych małych dzieci 
w grupach lobbujących na rzecz dostępności. Na 115 sygnatariu-
szy Porozumienia na rzecz dostępności na koniec 2018 r. nie było 
ani jednego stowarzyszenia lub fundacji reprezentujących tę gru-
pę. Wśród sygnatariuszy są natomiast wszystkie większe fundacje 
działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz stowarzyszenia 
działające na rzecz osób starszych. W zakresie potrzeb tej grupy 
– część z nich jest spełniana dzięki adaptacji infrastruktury i tabo-
ru do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Pod warunkiem, 
iż budowana winda na przystanku nie jest oznaczona w sposób 
wykluczający jej użytkowanie przez jakichkolwiek innych użytkow-
ników niż osoby na wózkach inwalidzkich, a także nie jest ona za-
stępowana schodołazem lub innym podobnym urządzeniem (jak to 
miało miejsce na przykład na oddanym do użytku w 2017 r. przy-
stanku Łódź Niciarniana, który w wyniku modernizacji linii został 
pozbawiony dostępności, ale także w przypadku wielu budynków 
użyteczności publicznej i infrastruktury transportowej miejskiej). 
Zwrócić należy jednocześnie uwagę na potrzeby rodziców bliźniąt, 
których wózki są dłuższe lub szersze. Rodzic podróżujący z dziec-
kiem potrzebuje jednak również szeregu specyficznych udogod-
nień – toalet z przewijakami (najlepiej łączonych z toaletami dla 
osób na wózkach inwalidzkich – opiekun może wówczas skorzy-
stać z toalety bez utraty z oczu dziecka, a także na miejscu umyć 
ręce lub skorzystać z dostępu do wody). Przewijaki dla dzieci po-
winny znajdować się w miejscach dostępnych dla obojga rodziców 
– albo w przestrzeni wspólnej (pokój rodzica z dzieckiem, toaleta 
dla niepełnosprawnych) albo w obu toaletach – męskiej i dam-
skiej. Elementem pożądanym w sąsiedztwie przewijaka jest rów-
nież trzymadełko z pasami, w którym można bezpiecznie umieścić 
niemowlę na czas innych czynności rodzica. Dobrą praktyką jest 
przygotowanie osobnego pomieszczenia dla rodzica z dzieckiem, 
które powinno być dostępne bez ograniczeń i wyposażone mini-
mum w stół do przewijania/przewijak z dostępem do umywalki 
(mydło, ręczniki papierowe – rozwiązanie mniej problematyczne 
niż suszarki do rąk, których dzieci mogą się bać). Pokój powinien 
oferować wygodne miejsce do karmienia niemowląt piersią (fotel 
do karmienia zapewniający komfort siedzenia i wyposażony w pod-
łokietniki), a także miejsce do podgrzania słoiczka z jedzeniem dla 
nieco starszych dzieci lub mleka dla dzieci karmionych mlekiem 
modyfikowanym (mikrofalówka). Warto wyposażyć pokój w fotelik 
do karmienia. Istotne jest zapewnienie regularnej dezynfekcji wy-
posażenia mającego styczność z dzieckiem, szczególnie elemen-
tów fotelika. Osobnym zagadnieniem jest przystosowanie toalet do 
potrzeb większych dzieci – osobne toalety dla dzieci to wciąż raczej 
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domena centrów handlowych. W przypadku dzieci będących w wie-
ku korzystania z nocników nie ma większej potrzeby organizacji 
osobnej toalety, ale szczególnie istotne jest zapewnienie takich 
rozwiązań, aby było możliwe umycie rąk dziecka bez konieczności 
sadzania go na mokrym blacie przy umywalce lub trzymania go 
przez rodzica. Jedna z umywalek powinna być umiejscowiona niżej, 
na wysokości około 70 cm lub powinien być zapewniony odpowied-
nio wysoki podest ze schodkiem do postawienia dziecka [10].

Dziecku do lat 4 w transporcie kolejowym i autobusowym przy-
sługuje ulga ustawowa w wysokości 100% ceny biletu. W trans-
porcie kolejowym nie pobierana jest opłata za przewóz wózka. 
W transporcie autobusowym te zasady nie są jednolite. Co poka-
zała przedstawiona w pierwszym punkcie krótka analiza przewoź-
ników będących jedyną alternatywą dla prywatnego samochodu 
w Poddębicach i w Bełchatowie, większość stron internetowych 
przewoźników regionalnych nie posiada w ogóle regulaminów ani 
przepisów taryfowych. Nie są więc znane zasady przewozu dzieci 
i wózków dziecięcych, ani nie ma informacji na temat tego, czy 
są stosowane ulgi ustawowe i czy przejazd dziecka do lat 4 jest 

bezpłatny. Regulaminy udostępniane są w zasadzie jedynie przez 
PKS-y. Z dostępnych regulaminów lub luźnych informacji na stro-
nie internetowej wynika, iż przewoźnik może naliczyć dodatkowe 
opłaty za przewóz wózka dziecięcego, nie ma również gwarancji, 
że kierowca nie odmówi przewozu wózka. Dodatkowym problemem 
jest kwestia bezpieczeństwa dziecka w podróży – tabor zarejestro-
wany przed 2007 r. nie musi być wyposażony w pasy bezpieczeń-
stwa i nie ma możliwości zabezpieczenia dziecka/przypięcia jego 
fotelika do fotela. Jedynie dwóch przewoźników dalekobieżnych 
– Flixbus i Polonus oferują możliwość wypożyczenia fotelika dzie-
cięcego na czas podróży. W autobusach Flixbus, wcześniej Polski 
Bus, istnieje od początku wymóg przewozu dzieci w wieku od 0 do 
3 lat w fotelikach [10]. 

Każdą z wyżej wymienionych grup przede wszystkim cechuje 
preferencja samochodu. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na 
dofinansowanie do samochodu lub jego przystosowania z funduszy 
PFRON. Należy tutaj zwrócić uwagę na brak możliwości wykorzy-
stania środków z tego funduszu dla celu lepszego przystosowa-
nia do potrzeb osób niepełnosprawnych infrastruktury lub taboru 
transportu publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji 
niskobudżetowych – instalacji udogodnień dla osób niewidomych, 
montażu pętli indukcyjnych w kasach biletowych, itd. Osoby nie-
pełnosprawne mają zgodnie z prawem możliwość uzyskania karty 
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parkingowej uprawniającej do parkowania na specjalnie wydzielo-
nych miejscach parkingowych na drogach publicznych, w strefach 
zamieszkania oraz w strefach ruchu obejmujących co najmniej 
jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są 
odpowiednimi znakami drogowymi [19, 20]. W przypadku rodzi-
ców z dziećmi badania na temat ich mobilności pokazały, że od 
50 do 75% rodziców podwozi swoje dzieci do szkoły samochodem 
pomimo niewielkiego dystansu dzielącego dom od szkoły. W 40% 
przypadków przejazd jest realizowany jedynie w celu podwiezienia 
dziecka do szkoły – nie ma związku z podróżą do pracy. Wybory 
rodziców przekładają się potem na zachowania komunikacyjne 
dzieci w starszym wieku. Najczęściej wskazywaną przyczyną wy-
boru samochodu jest obawa o jego bezpieczeństwo na trasie do 
szkoły. Stąd też podejmowane działania w Londynie i w Wiedniu 
mające na celu czasowe ograniczanie ruchu samochodowego wo-
kół szkół, aby zwiększać bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły. 
[10] Pilotażowy projekt wiedeński „Schulstraße” zakładający cza-
sowy zakaz ruchu dla samochodów, motocykli i innych pojazdów 
mechanicznych zakończył się dużym sukcesem – nie tylko wpro-
wadzając zmiany w zakresie podziału modalnego dzieci uczęszcza-
jących do szkoły, ale również zyskując poparcie dla jego kontynu-
acji ze strony rodziców i lokalnych władz, a także zgłaszaną chęć 
rozszerzania stref na kolejne placówki [22]. Samochód oznacza 
wygodę dla rodziców – możliwość szybkiej podróży wieloetapowej, 
zrobienia większych zakupów po drodze z pracy bez konieczności 
noszenia ciężkich toreb z zakupami, wspomnianego wyżej szyb-
kiego podwiezienia dzieci do szkoły, ewentualnie następnie na 
zajęcia dodatkowe. Łatwo więc może stać się nieodzownym środ-
kiem transportu w sytuacji wad w organizacji systemu transportu 
publicznego – zbyt niskiej częstotliwości kursowania, zbyt długim 
czasie przejazdu. Co pokazują badania z zakresu mobilności osób 
starszych – zanim dzieci dorosną szybko system transportu pu-
blicznego staje się systemem obcym, a z wiekiem pojawiają się 
również bariery fizyczne w jego dostępności, a także ograniczenia 
związane ze stanem zdrowia, które utrudniają lub uniemożliwiają 
poruszanie się samochodem. Brak działań mających na celu przy-
ciągnięcie do systemu transportu publicznego osób w wieku 50+, 
które nie potrzebują już korzystać z transportu samochodowego, 
generuje potencjalnie wykluczenie społeczne tych osób w później-
szym wieku, zależność od innych członków rodziny, samoizolację 

i ograniczenie aktywności. Należy również zwrócić uwagę na fakt, 
iż w przypadku Polski ich brak działa przeciwko inicjatywom ogra-
niczania ruchu kołowego w miastach i ograniczaniu negatywnego 
wpływu nadmiernego ruchu kołowego na środowisko naturalne 
oraz jakość życia człowieka. Ignorowana w polityce transportowej 
grupa jest bowiem jedną z liczniejszych grup społecznych, przyna-
leżąc do wyżu demograficznego lat 50. ubiegłego wieku. Działania 
mające na celu ograniczanie podwożenia dzieci do szkoły, a także 
umożliwiające łatwy powrót osób starszych do systemu transportu 
publicznego powinny być podejmowane przede wszystkim w ob-
szarze polityki transportowej na wszystkich szczeblach organizacji 
transportu, ale także w miarę możliwości przez samych przewoźni-
ków – w dobie starzejącego się społeczeństwa osoby o ograniczo-
nej sprawności ruchowej stanowić będą znaczącą część potencjal-
nych odbiorców ich usług.

Konferencja „Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia 
i perspektywy”
Wydarzenie to organizowane przez Polską Izbę Producentów 
i Usług na Rzecz Kolei i mające jako partnera strategicznego 
Łódzką Kolej Aglomeracyjną przez lata było pierwszą w Polsce 
konferencją na temat dostępności o takim szerokim spektrum 
poruszanej tematyki. Wśród gości i prelegentów znaleźli się 
przedstawiciele strony rządowej, Urzędu Transportu Kolejowego, 
przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury, organizacji 
pozarządowych, indywidualne osoby niepełnosprawne, uznani eks-
perci z zakresu dostępności. Poruszana tematyka dotyczyła głów-
nie dostępności transportu kolejowego, ale również transportu 
autobusowego regionalnego i miejskiego. Można więc powiedzieć, 
że konferencja była pierwszym wydarzeniem w kraju poświęconym 
tematyce dostępności transportu publicznego jako całości. Prele-
genci z organizacji pozarządowych mieli możliwość przedstawienia 
swoich potrzeb. Głos zabierali przedstawiciele Polskiej Fundacji 
Osób Słabosłyszących, Polskiego Związku Niewidomych, Fundacji 
Instytut Rozwoju Regionalnego. W konferencji miał wziąć udział 
także śp. Piotr Pawłowski, ówczesny Prezes Fundacji Integracja. 
Wśród uczestników dyskusji otwartej „Przestrzeń dla wszystkich” 
głos zabrał również największy ekspert ds. projektowania uniwer-
salnego w Polsce – profesor Marek Wysocki, Ekspert ds. Dostęp-
ności m. Gdyni, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej. W trakcie kon-
ferencji zaprezentowane zostało wiele pożytecznych przykładów 
i rozwiązań ułatwiających podróż. Swoje rozwiązania technologicz-
ne zaprezentował PIRS Creative Lab, który między innymi w Łodzi 
w porozumieniu z Urzędem Miasta znakuje miejsca użyteczności 
publicznej znacznikami TOTUPOINT. Znaczniki te umożliwiają loka-
lizację miejsc i ułatwiają nawigację osobom z niepełnosprawnością 
wzroku. Rozwiązanie można wykorzystać do ułatwiania lokalizacji 
przystanków transportu publicznego lub peronów stacji kolejo-
wych, ale także na przykład do informowania na temat rozkładu 
jazdy z danego przystanku lub peronu, ułatwiania jego opuszcze-
nia, ale również jest możliwe rozszerzenie funkcjonalności o wspar-
cie dla przewoźników kolejowych w lokalizacji osób potrzebujących 
asysty lub szczególnej uwagi na peronie. Drugim rozwiązaniem 
wspierającym mobilność osób niewidomych jest prezentowana 
przez firmę Transition Technologies aplikacja Seeing Assistant. 
Umożliwia ona nawigację GPS użytkownika, a także na przykład 
wykrywanie Baconów, skanowanie kodów QR i znaczników NFC. 
Firma jest zaangażowana w projekty z zakresu IT mające na celu 
podnoszenie zdolności efektywnego posługiwania się narządem 
słuchu głównie przez osoby niewidome i słabo widzące (echovis), 
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rozwijanie umiejętności notowania, obserwacji i analizy swoich 
emocji przez Użytkowników aplikacji w celach rozwoju osobistego 
i autoregulacji (projekt NameitTameit). Firma Novatel prezentowała 
z kolei rozwiązania pętli indukcyjnych w pojazdach kolejowych. Na 
polskie tory wyjechały pierwsze pociągi wyposażone w pętle induk-
cyjne – pojazdy Impuls II Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (docelowo 
14 EZT) i Impuls 31WE zamówione przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego (docelowo 2 sztuki EZT, eksploatowa-
ne przez Spółkę Przewozy Regionalne). Novatel za swój produkt 
został nagrodzony 1 miejscem w konkursie „Innowacja roku przy-
jazna dla osób o ograniczonej mobilności”, drugie miejsce zajęła 
firma Transition Technologies. Firma Kogifi zaprezentowała projekt  
SEREMI – pierwszego polskiego inteligentnego asystenta głoso-
wego, będącego polskim odpowiednikiem Alexy, który prezento-
wany był jako potencjalne wsparcie dla osób starszych czy nie-
pełnosprawnych, dla których obsługa komputera stanowi problem. 
W zakresie rozwiązań IT ciekawy pokaz idei dostępności aplikacji 
mobilnych przedstawił Piotr Witek z Fundacji Instytut Rozwoju Re-
gionalnego, który pokazał możliwości zakupu biletu przez osobę 
niewidomą w największych aplikacjach mobilnych oferujących in-
ternetową sprzedaż biletów: Koleo, SkyCash i IC Mobile Navigator 
(aplikacja PKP Intercity), pokazując, iż osoba niewidoma jest w sta-
nie kupić bilet wyłącznie w aplikacji Koleo. 

Prezentacje przedstawicieli kolei pokazały bardzo dobre przygo-
towanie zarówno wielu z przewoźników, jak i konsekwentnie podej-
mowane działania przez zarządców infrastruktury. Jednocześnie po-
kazały ogromną przepaść między transportem kolejowym, a przede 
wszystkim autobusowym regionalnym, będącym dla wielu miesz-
kańców miast położonych poza zasięgiem transportu kolejowego 
jedynym środkiem transportu publicznego. Na problem wykluczenia 
społecznego związanego z brakiem dostępu do dostępnego środ-
ka transportu wskazywał przede wszystkim przedstawiciel Fundacji 
Przekraczać Granice pan Andrzej Niewieczerzał. Fundacja ma sie-
dzibę w Kleszczowie, ale działa również w Bełchatowie. Przedstawi-
ciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w swojej prezentacji przytoczył wyniki kontroli dostępności publicz-
nego transportu zbiorowego przeprowadzoną w 2015 r. przez NIK, 
pokazujące dosyć dobry poziom dostępności transportu autobuso-
wego i bardzo niski transportu tramwajowego. W 3 z 10 skontrolo-
wanych miast wszystkie kursy komunikacji miejskiej odbywały się 
autobusami niskopodłogowymi, a w pozostałych miastach było to 
od 47% do 97% kursów. W przypadku tramwajów było to 4% i 36% 
kursów tramwajów w Bydgoszczy i w Szczecinie [4]. 

Działania mające na celu zwiększenie dostępności
Od 2015 r. przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego funk-
cjonują dwa zespoły ds. osób o ograniczonej mobilności: zespół 
opiniodawczo-doradczy oraz zespół zadaniowy. Zespoły zostały 
powołane w celu opiniowania projektów dokumentów, doradztwa 
oraz tworzenia nowych rozwiązań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa i wysokiej jakości przewozów kolejowych osobom 
o ograniczonej możliwości poruszania się. Zespół opiniodawczy, 
później przekształcony w Radę Ekspertów ds. osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się, skupiał głównie przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych reprezentujących osoby niepełnosprawne. 
Zespół jest kontynuacją działającego od 2011 r. Zespołu ds. Osób 
z Niepełnosprawnością. Przewodniczącym zespołu był śp. Piotr 
Pawłowski, Prezes Fundacji Integracja. Zespół zadaniowy skupia 
przedstawicieli pasażerskich przewoźników kolejowych oraz za-
rządców dworców i infrastruktury. Zespół działa w ramach 2 ka-

dencji. Przewodniczącym zespołu pierwszej kadencji był pan Marian 
Leszczyński z Departamentu Analiz Rynkowych PKP Polskich Kolei 
Państwowych S.A. Przewodniczącym zespołu drugiej kadencji został 
Pan Karol Kłosowski, obecnie dyrektor Departamentu Przewozów 
Pasażerskich UTK. Głównym celem zespołów jest przede wszystkim 
wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie zasad obsługi osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej. Zespół zadaniowy z biegiem 
czasu stał się bardzo dobrym przykładem platformy współpracy 
między przewoźnikami i zarządcami infrastruktury, przyczyniając 
się do wymiany wiedzy, dobrych praktyk, zacieśniania współpracy 
ułatwiającej podróże osobom niepełnosprawnym i osobom o ogra-
niczonej sprawności ruchowej, forum dyskusyjnym nad zmianami 
w prawie krajowym i unijnym, omawiane są najważniejsze problemy, 
z jakimi spotykają się przewoźnicy i zarządcy infrastruktury w zakre-
sie przewozu osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej spraw-
ności ruchowej. UTK również podejmuje szereg inicjatyw mających 
na celu zwiększanie dostępności infrastruktury i usług transpor-
tu kolejowego dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej. W 2013 r. opracowane zostały rekomendacje 
dotyczące zakresu oraz jakości obsługi osób o ograniczonej możli-
wości poruszania się. W 2017 r. powstała na zlecenie UTK Eksperty-
za w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych 
z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania 
się. Na zlecenie UTK regularnie przeprowadzane są audyty stron 
internetowych podmiotów kolejowych pod kątem ich dostępności 
dla osób niepełnosprawnych – zgodności ze standardem WCAG2.0. 
Dotychczas przeprowadzono takie audyty w 2012, 2014, 2015 
i 2017 r. Poziom dostępności stron internetowych pozostaje nadal 
na niskim poziomie. W audycie z 2017 r. jedynie dwóch przewoźni-
ków otrzymało oceny bardzo dobre – SKM Warszawa i Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna. Trzy podmioty otrzymały oceny dostateczne – Koleje 
Wielkopolskie, Koleje Śląskie i portal rozkład-pkp.pl. UTK wspólnie 
z Fundacją Integracja opracował także broszurę „Savoir-vivre wobec 
osób z niepełnosprawnościami” zawierający wskazówki, jak prawi-
dłowo zachować się wobec osób niepełnosprawnych [26].

Dla miast powstają kolejne standardy dostępności. Taki stan-
dard obowiązuje między innymi w Warszawie i w Łodzi. Są to zu-
pełnie inne dokumenty, uchwalane lokalnie i zawierające różne 
wymogi, wobec tego samego elementu infrastruktury, a także 
różniące się szczegółowością wymogów – zdecydowanie bardziej 
szczegółowe są standardy dostępności warszawskie. Różne są wy-
mogi w odniesieniu do sposobu znakowania ścieżki prowadzącej 
dla osób niewidomych, nachyleń ramp. W standardzie warszaw-
skim określono pojęcie trasy wolnej od przeszkód i na chodniku 
przystankowym, w odległości przynajmniej 150 cm od krawędzi 
prostej peronu zakazano lokalizacji jakichkolwiek elementów 
niezwiązanych z funkcją przystanku (takich jak: słupy, latarnie, 
skrzynki elektryczne, drzewa itp.). W łódzkim standardzie mowa 
jest jedynie o tym, iż latarnie, słupy trakcyjne, słupki sygnalizato-
rów, studnie rewizyjne uzbrojenia podziemnego nie mogą kolido-
wać z płytkami TGSI. W standardzie warszawskim określono sze-
rokości peronów autobusowych i tramwajowych. Nie zrobiono tego 
w standardzie łódzkim. Standard warszawski uwzględnia również 
elementy komfortu pasażera – materiał ławek przystankowych (nie 
mogą być one wykonane z metalu jako mniej komfortowego dla 
podróżnego), wymóg dążenia do zapewnienia jak najmniejszej od-
ległości w poziomie pomiędzy krawędzią krawężnika peronowego 
a krawędzią podłogi tramwaju, wymóg zapewnienia bariery chro-
niącej pasażerów oczekujących na tramwaj przed ochlapaniem 
przez samochody, określoną szerokość przystanku ułatwiającą 
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wymianę pasażerów i manewrowanie wózkiem. Standard łódzki 
określa wymogi dla informacji głosowej, która jest dostępna zarów-
no na przystankach wyposażonych w elektroniczne tablice, jak też 
bezpośrednio na zewnątrz pojazdu uruchamiana ze specjalnego 
pilota będącego w posiadaniu osoby niewidomej. Inne są wymogi 
względem umieszczania rozkładów jazdy – standard warszawski 
precyzuje, iż muszą one być na wysokości umożliwiającej odczy-
tanie informacji przez dzieci, osoby poruszające się na wózkach 
oraz osoby niskiego wzrostu. Standard łódzki wymaga ich umiesz-
czenia na wysokości 140–160 cm. Standard warszawski ponadto 
wymaga zwrócenia uwagi na ich czytelność (właściwe oświetlenie). 
Standard łódzki w przeciwieństwie do warszawskiego zawiera wy-
mogi również dla środków transportu publicznego. Nie nakłada on 
jednak wymogu niskiej podłogi w przypadku taboru tramwajowego 
– ok. 80% taboru w Łodzi to tramwaje wysokopodłogowe. Wymóg 
niskiej podłogi dla autobusów z funkcją przyklęku, a także zobo-
wiązanie do zwiększania udziału tramwajów niskowejściowych, 
wymóg zapewnienia w każdym pojeździe stanowiska do przewozu 
wózków dziecięcych oraz wózków inwalidzkich jest zaś zapisany 
w planie transportowym dla Miasta Łodzi [16]. Standard dostęp-
ności wymaga jedynie wyznaczenia w pojeździe miejsca dla wózka 
inwalidzkiego i określa jego wymiary (bez wymogu montażu pasów 
bezpieczeństwa). Nigdzie nie są opisane wymogi dla miejsc dla 
wózków dziecięcych. Każde z miast opracowuje swój własny kata-
log wymogów w zakresie dostępności. Nie istnieje żaden dokument 
na szczeblu krajowym, który mógłby stanowić uniwersalny punkt 
odniesienia dostosowywany jedynie do lokalnych uwarunkowań. 

Różnorodność wymogów prawnych, ich niejednorodność i niedo-
statek względem budownictwa, architektury i przestrzeni publicz-
nej, infrastruktury liniowej, a także brak spójnych standardów do-
stępności obowiązujących w całym kraju, jak też systemów kontroli 
ich wdrażania, leżą między innymi u podstaw przyjęcia 17 lipca 
2018 r. Rządowego Programu Dostępność Plus [15]. Program jest 
skoncentrowany wokół 8 obszarów strategicznych: architektura, 
transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkuren-
cyjność i koordynacja. W zakresie dostępności transportu program 
skoncentrowany będzie wokół 5 działań:

 ¡ dostępny transport kolejowy. Przewidziano opracowanie Krajo-
wego Planu Wdrożenia TSI PRM umożliwiającego osiągnięcie 
dostępności co najmniej 46% dworców kolejowych, co najmniej 
połowy peronów (35% peronów będzie posiadało oznaczenia do-
tykowe i ścieżki prowadzące dla osób niewidomych), 35% taboru 
kolejowego. Równolegle zostaną opracowane:

 – strategie dostępu do infrastruktury pasażerskiej wszystkim 
osobom z niepełnosprawnościami i osobom o ograniczonej 
możliwości poruszania się wraz z przepisami ruchowymi dla 
każdej stacji pasażerskiej i wdrożone poprzez odpowiednie 
procedury i szkolenia personelu,

 – strategie przewoźników kolejowych określające dostęp do 
taboru przewozowego przez cały czas jego pracy i wdro-
żone przez odpowiednie procedury i szkolenie personelu 
pokładowego,

 – zasady tworzenia map dotykowych (planów tyflograficznych) 
stacji pasażerskich dla podróżnych niewidomych tak, aby 
według jednego wzoru było możliwe ich wykonanie dla tych 
obiektów;

 ¡ remont i przebudowa 200 stacji pasażerskich. Zaplanowano 
także opracowanie wytycznych architektonicznych dla multi-
modalnych węzłów przesiadkowych – wspólnego dokumentu 

dla wszystkich zarządców obiektów wchodzących w tzw. węzły 
przesiadkowe; 

 ¡ dostępny transport zbiorowy. Określone zostaną wymogi dla 
transportu miejskiego (autobusowego, tramwajowego, trolejbu-
sowego) oraz transportu zbiorowego samochodowego. Opraco-
wane standardy będą wprowadzone w życie jako obligatoryjne 
poprzez przepisy prawne. Pozwoli to na zapewnienie technicznej 
dostępności (na przykład niskopodłogowe, komunikaty głosowe 
o kierunku jazdy i numerze linii, wewnętrzne z nazwami przy-
stanków, sygnały wizualne, drzwi otwierające się automatycznie 
lub przez kierowcę, poręcz przy każdych drzwiach) wszystkich 
kupowanych środków transportu od dnia wejścia w życie przepi-
sów prawnych oraz wprowadzenie odpowiedniego okresu przej-
ściowego na zapewnienie dostępności lub wycofanie z użytku 
taboru obecnie użytkowanego;

 ¡ szkolenia dla pracowników sektora transportu. Przewiduje się 
opracowanie i sfinansowanie realizacji jednolitego programu 
szkolenia z zakresu praktycznego stosowania zasad dostępno-
ści wobec pasażerów o szczególnych potrzebach między innymi 
dla służb technicznych i drużyn konduktorskich, pracowników 
przewoźników autobusowych, zakładów transportowych;

 ¡ transportowa aplikacja mobilna. Interaktywna, darmowa apli-
kacja na urządzenia mobilne, która pozwoli na zapoznanie się 
z opiniami i informacjami innych użytkowników na temat miejsc 
przesiadkowych, dworców i przystanków. Aplikacja będzie zawie-
rać szczegółowy opis dostępności budynków, peronów, środków 
transportu czy procedur komunikacyjnych i rozkładów jazdy.
Na realizację działań przeznaczono 20 mld zł. Poza działaniami 

związanymi z dostępnością transportu jedno z działań przewidu-
je również zapewnienie dostępności publicznych serwisów i stron 
internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą 
do kontaktów z obywatelami. Zapewniona zostanie również możli-
wość zgłaszania przez obywateli uwag i skarg na dostępność ser-
wisu, strony czy aplikacji, tak by elementy nieświadomie uczynione 
niedostępnymi mogły zostać zamienione na dostępne. W ramach 
działania mają być również opracowane narzędzia do tworzenia 
modelowych serwisów oraz materiały ułatwiające tworzenie do-
stępnych stron i dokumentów, w tym wytycznych dla stosownych 
w administracji systemów zarządzania treścią. Udostępnione 
zostaną dla wszystkich instytucji publicznych dostępne (zgodne 
z zaleceniami standardu WCAG), darmowe szablony Biuletynów 
Informacji Publicznej. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż 
w działaniu 22 przewidziano dla realizacji poprawy mobilności 
osób starszych i osób z niepełnosprawnościami między innymi 
zapewnienie usługi transportu indywidualnego „door to door” dla 
osób o ograniczonej mobilności na terenie co najmniej 1/3 gmin 
w Polsce, stworzenie mechanizmu dofinansowania do indywidual-
nych środków transportu dla osób z niepełnosprawnościami w za-
kresie zakupu i przystosowania pojazdu [15]. 

W grudniu 2018 r. został przekazany do konsultacji społecznych 
projekt ustawy o dostępności. Projekt ten zawęża znacząco pojęcie 
dostępności i ogranicza ją jedynie do osób z niepełnosprawnościa-
mi. W zakresie transportu ustawa przewiduje, iż minister właściwy 
do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw rozwoju regionalnego, może określić, w drodze rozporządze-
nia, szczegółowe standardy dostępności stanowiące zestaw tech-
nicznych wymagań dla projektowania i modernizacji w zakresie 
transportu w celu wdrożenia rozwiązań dostępnych dla osób z nie-
pełnosprawnościami. Rozporządzenie to powinno uwzględniać:
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Tab. 1. Standardy dostępności w Łodzi i Warszawie
Łódzki Standard Dostępności [7] Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy [15]

Do
jśc

ie

Przystanki komunikacji miejskiej muszą być 
dostępne dla osób niewidomych, słabowidzą-
cych i osób poruszających się na wózkach. 
Nachylenie rampy/pochylni prowadzącej na 
przystanek nie może przekraczać 4%.

wymaga się, aby na peronach przystankowych zapewnić możliwość bezpiecznej, sprawnej wymiany pasaże-
rów oraz oczekiwania na przyjazd pojazdu w każdych warunkach atmosferycznych; wymaga się, aby przysta-
nek był zaprojektowany w taki sposób, by nie występowały trudności w zlokalizowaniu go i wejściu do pojazdu; 
przystanki muszą być łatwo dostępne dla wszystkich użytkowników przestrzeni; wymaga się, aby drogi dojścia 
do przystanków spełniały wytyczne dla ciągów pieszych. Zabrania się stosowania stopni i uskoków w przebiegu 
ciągu pieszego prowadzącego do przystanku – wymaga się, aby konieczne zmiany poziomów wprowadzać 
w postaci łagodnych spadków lub pochylni zgodnych z tab. 3.

Na
wie

rzc
hn

ia 
prz

ys
tan

ku

Należy stosować nawierzchnię w kolorze 
grafitowym/szarym grafitowym lub czarnym;
latarnie, słupy trakcyjne, słupki sygnalizato-
rów, studnie rewizyjne uzbrojenia podziemne-
go nie mogą kolidować z płytkami TGSI;
przystanki muszą być wyposażone w odpo-
wiednie elementy TGSI (norma niemiecka 
DIN 32984);
krawędź przystanku musi być oznaczona 
pasem wyraźnie kontrastującym z kolorem 
nawierzchni przystanku szerokości minimum 
10 cm (wskazany jest kolor żółty); krawędź 
przystanku musi mieć szorstką nawierzch-
nię, utrudniającą poślizg oraz brak ostrych 
krawędzi.

wymaga się, aby na przystanku stosować spadki podłużne do 3% oraz spadki poprzeczne do 2%;
wymaga się, aby pasy prowadzące lokalizowane były wewnątrz trasy wolnej od przeszkód, a pasy ostrzegaw-
cze przed krawędzią peronu – poza szerokością trasy wolnej od przeszkód; wszystkie punkty sprzedażowe 
w obrębie przystanków muszą być zlokalizowane poza szerokością trasy wolnej od przeszkód; jeśli w obrębie 
przystanku znajdują się automaty biletowe, wymaga się, by spełniały wytyczne Standardów (Automaty 8.8.); 
wymaga się, by automaty były ustawione w taki sposób, by nie zawężały szerokości trasy wolnej od przeszkód.
Określono standardy dla pola oczekiwania w obrębie przystanku;
w obrębie przystanków zalecane są spadki 1–2 %; położenie pola oczekiwania na peronie powinno być możliwe 
do odnalezienia poprzez: − zastosowanie pasa prowadzącego ułożonego prostopadle do pola oczekiwania 
na całej szerokości peronu (dotyczy peronów tramwajowych o szerokości użytkowej mniejszej niż 3,5 m, zlo-
kalizowanych przy torowisku wydzielonym), lub: − zastosowanie doprowadzenia pasa prowadzącego z ciągu 
pieszego;
zaleca się, aby kształt i lokalizacja elementów wyposażenia zawężających perony w jak najmniejszym stopniu 
ograniczały szerokość użytkową peronu przystankowego;
Przystanki autobusowe: na całej długości linii zatrzymania pojazdów wymagane jest stosowanie pasów ostrze-
gawczych o szerokości 30–40 cm na chodniku przystankowym, w odległości przynajmniej 150 cm od krawędzi 
prostej peronu, zabrania się lokalizacji jakichkolwiek elementów niezwiązanych z funkcją przystanku (takich jak: 
słupy, latarnie, skrzynki elektryczne, drzewa itp.); wymagane jest zachowanie skrajni poziomej o szerokości 
90 cm w każdym kierunku od osi pasa prowadzącego; w przypadku niemożliwości zapewnienia pasa prowa-
dzącego o skrajni 90 cm należy zrezygnować z jego układania. Jeżeli przestrzeń nie jest dostępna w związku 
z występowaniem przeszkód (istniejąca zabudowa, drzewa itp.), które nie mogą być przesunięte lub usunięte, 
zaleca się przesunięcie przystanku lub miejsca zatrzymania czoła autobusu; zaleca się montaż znaków na 
wysięgniku (na ukośnych sztycach) w celu zachowania szerokości trasy wolnej od przeszkód. Stosowanie słup-
ków U-12c w obrębie przystanków autobusowych nie jest zalecane i dopuszcza się ich stosowanie w wyłącznie 
uzasadnionych sytuacjach; zaleca się, by krawężnik był wykonany z granitu o szerokości 30 cm.
Przystanki tramwajowe: w rejonie zatrzymania drugich drzwi pojazdu (od 6,75 do 9,00 m od czoła pojazdu) 
w odległości do 2,50 m od krawędzi krawężnika peronowego zabrania się lokalizowania elementów przeszka-
dzających w wysiadaniu i manewrowaniu wózkiem; wymagana szerokość użytkowa peronu (dostępna dla 
pasażerów): min 300 cm, przy czym podczas planowania szerokości peronu tramwajowego wymagane jest 
wzięcie pod uwagę stopnia natężenia ruchu pasażerskiego; wymaga się, aby szerokość wolnego przejścia na 
całej długości peronu (mierzona między krawędzią peronu a najbardziej wysuniętą przeszkodą) wynosiła co 
najmniej 160 cm (w celu umożliwienia poruszania się dwóm potokom podróżnych przy wymianie pasażerów 
między tramwajami); wymaga się, aby wysokość peronu mierzona od płaszczyzny główek szyn do krawędzi 
krawężnika peronowego była zbliżona do wysokości podłogi eksploatowanych tramwajów niskopodłogowych, 
przy uwzględnieniu dopuszczalnych wartości zużycia elementów eksploatacyjnych; wymagane jest dążenie do 
zapewnienia jak najmniejszej odległości w poziomie pomiędzy krawędzią krawężnika peronowego a krawędzią 
podłogi tramwaju przy uwzględnieniu skrajni budowli oraz eksploatacyjnych mechanizmów otwierania drzwi; 
pochylenie płaszczyzny łączącej poziom peronu z poziomem przejścia dla pieszych (pochylni peronu) – mak-
symalnie 5%; wymaga się, aby na peronach sąsiadujących z jezdnią wygrodzenie chroniło pasażerów przed 
ochlapywaniem przez pojazdy poruszające się po drodze; zalecana minimalna szerokość użytkowa peronu 
(dostępna dla pasażerów): 350 cm; zaleca się, by długość użytkowa peronu (liczona bez pochylni na dojściu 
na peron) umożliwiała obsługę podróżnych bez blokowania przez zatrzymujące się tramwaje przejścia dla pie-
szych lub przejazdu dla rowerzystów; zaleca się, aby odległości w poziomie pomiędzy krawędzią krawężnika 
peronowego a krawędzią podłogi tramwaju wynosiła maks. 5 cm; w przypadku przystanków wyspowych zaleca 
się wprowadzanie systemów prowadzenia dla peronów o szerokości użytkowej min. 3,00 m;
Przystanki tramwajowe: wymaga się, aby nawierzchnia peronów przystankowych na ich krawędzi od strony toru 
zapewniała kontrast między materiałem zabudowy torowiska a krawężnikiem peronowym;
w przypadku przystanków wspólnych z chodnikiem wymaga się stosowania systemów prowadzenia analogicz-
nych do stosowanych dla przystanków autobusowych.

Wi
aty

Szklane ściany wiat przystankowych muszą 
być oznaczone kontrastowym (żółtym) pa-
sem szerokości ok. 10 cm umieszczonym na 
wysokości 150–170 cm od podłoża;
pod wiatami powinno być miejsce umożliwia-
jące skorzystanie z wiaty osobie poruszającej 
się na wózku (120 cm szerokości).

wymaga się, by wiaty były umieszczane w strefach zabudowy przystanku; wiata w żadnym wypadku nie może 
ograniczać widoczności nadjeżdżających pojazdów; typ wiat przewidzianych do ustawienia w ramach przed-
miotowej inwestycji należy każdorazowo uzgodnić z Zarządem Transportu Miejskiego; wymaga się stosowania 
kontrastowych oznaczeń przeźroczystych elementów wiat.
Zaleca się wyposażenie przystanku w wiatę chroniącą przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi; zale-
ca się odsunięcie wiaty od krawędzi jezdni o 200 cm, 61 dla przystanku z zatoką oraz o 250 cm dla przystanku 
bez zatoki; w przypadku braku możliwości zachowania takiej odległości lokalizacja wiaty nie może kolidować 
z wyznaczonym polem oczekiwania i przestrzenią manewrową;
Przystanki tramwajowe: w przypadku występowania jednej wiaty na peronie rekomenduje się jej lokalizację 
w pobliżu pola oczekiwania, tj. w odległości 3–5 m od pola oczekiwania.
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 ¡ konieczność ujednolicenia istniejących rozwiązań technicznych, 
przestrzennych, organizacyjnych oraz w zakresie komunikowa-
nia się, dla osób z niepełnosprawnościami; 

 ¡ rozwiązania zmierzające do poprawy infrastruktury i usług dla 
wszystkich użytkowników;

 ¡ zasady uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej 
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
Zgodnie z art. 5 projektu za koordynację zapewnienia dostępno-

ści odpowiada minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 
Ustawa wprowadza system akredytacji i certyfikacji w zakresie do-
stępności architektonicznej i cyfrowej. Certyfikacja będzie odpłatna 
i obowiązkowa. Projekt zakłada wprowadzenie kar finansowych za 
brak certyfikatu dostępności w zakresie dostępności architekto-
nicznej. Wprowadza również możliwość wniesienia skargi osoby 
z niepełnosprawnością na brak dostępności do obiektu, informa-
cji lub usługi. Skarga jest wnoszona do Prezesa PFRON. Prezes 
PFRON ma prawo nakazać podmiotowi publicznemu w drodze 
decyzji administracyjnej zapewnienie dostępności. W razie bra-
ku realizacji nakazu w terminie stosuje się odpowiednio przepisy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczące grzywny 
w celu przymuszenia.

Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 20 czerw-
ca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295), 
znosząc ograniczenie w uprawnieniu do ulgi 78% w transporcie 
kolejowym dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepeł-
nosprawnych jedynie do przejazdów z miejsca zamieszkania lub 
miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki 
opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, 
specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrod-
ka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży 
spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka re-

habilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka 
wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus re-
habilitacyjny – i z powrotem. W transporcie kolejowym i autobuso-
wym wprowadza się ulgę 37% dla osób posiadających orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym [17].

Podsumowanie
Dostępność dotyczy dużej części społeczeństwa, odgrywając klu-
czową rolę w życiu codziennym przynajmniej na pewnym etapie 
życia prawie każdego człowieka. W przypadku osób zdrowych, 
bez niepełnosprawności, po raz pierwszy problemy ograniczenia 
mobilności z powodu braku dostępności napotykane są w wieku 
najmłodszym – dotyczą one podróży z dzieckiem w wózku, ale 
w sposób świadomy najczęściej dotykają człowieka w wieku mniej 
więcej około 3 lat. Wówczas może pojawić się na przykład stres 
związany z koniecznością wejścia do pojazdu, którego podłoga 
jest położona na wysokości głowy dziecka i generować niechęć 
do korzystania z danego środka transportu. Następnie problem 
pojawia się w momencie, w którym człowiek zostaje rodzicem. 
Jest to moment, w którym najłatwiej jest wybrać samochód jako 
szybszy środek transportu (zmieniają się zachowania komunika-
cyjne i znacznie większą rolę odgrywa czas – podróż staje się 
wieloetapowa), bezpieczniejszy (błędne koło – ja podwożę, żeby 
dziecko było bezpieczniejsze na drodze do szkoły, stwarzam za-
grożenie dla innych dzieci, których rodzice również zaczynają pod-
wozić dzieci do szkoły, itd.) i wygodniejszy (wygoda w transporcie 
zakupów, dostępność środka transportu, ułatwienie w przemiesz-
czaniu dzieci – bez postojów po drodze). Ostatecznie dostępność 
w najszerszym znaczeniu zyskuje na istocie w wieku starszym 
– kiedy nie tylko mają znaczenie bariery fizyczne, ale również 
słabnie wzrok, słuch, czas reakcji, szybkość przyswajania nowych 
informacji. 

Łódzki Standard Dostępności [7] Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy [15]

ław
ki

Ławki dla oczekujących powinny być wypo-
sażone w podłokietniki ułatwiające siadanie 
i wstawanie.

zaleca się wyposażenie przystanków autobusowych w miejsca odpoczynku na siedząco i stojąco z oparciem 
i podłokietnikami, miejsce do zaparkowania wózka oraz kosze na śmieci.
Zaleca się, aby siedziska i oparcia ławek oraz miejsc odpoczynku na stojąco były wykonane z przyjaznych 
materiałów (np. drewno, tworzywa sztuczne) – szczególnie nie zaleca się siedzisk metalowych jako nieprzyjem-
nych w odbiorze przy niskiej lub wysokiej temperaturze.
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Informacja głosowa na przystankach powinna 
być uruchamiana ręcznie (przyciskiem) i zdal-
nie (system osobistych pilotów dedykowany 
osobom niewidomym i słabowidzących). 
Komunikat głosowy musi obejmować numer 
linii, kierunek oraz czas odjazdu.
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Przystanki zaleca się wyposażyć w dodatko-
we tablice z nazwami przystanku umieszczo-
ne równolegle do kierunku jazdy;
zaleca się stosowanie elektronicznych 
tablic wyświetlających informację o czasie 
przyjazdu/odjazdu.

Przystanki autobusowe: zaleca się wyposażenie peronów przystankowych w tablice informacji pasażerskiej 
(system informacji pasażerskiej SIP). Zaleca się lokalizację tablicy informacji pasażerskiej w sposób optymalny 
ze względu na obserwację treści i w pobliżu pola oczekiwania (w celu łatwiejszego zlokalizowania jej przez 
osobę z niepełnosprawnością wzroku) – np. na końcu pasa prowadzącego prostopadłego do pola oczekiwania 
(warunkiem jest, by tablica nie utrudniała manewrowania wózkiem).
Przystanki tramwajowe: zaleca się lokalizację tablicy informacji pasażerskiej w sposób optymalny ze względu 
na obserwację treści i w pobliżu pola oczekiwania (w celu łatwiejszego zlokalizowania jej przez osobę z niepeł-
nosprawnością wzroku) – np. na końcu pasa prowadzącego prostopadłego do pola oczekiwania (warunkiem 
jest, by tablica nie utrudniała manewrowania wózkiem, tzn. znajdowała się w odległości nie mniejszej niż 250 
cm od krawędzi krawężnika peronowego).

Um
ies

zcz
en

ie 
roz

kła
dó

w j
azd

y Rozkłady jazdy (druki) należy projektować 
tak, by można je było odczytać z odległości 
1 m. Rozkłady jazdy należy umieszczać na 
wysokości 140–160 cm.

wymagane jest zapewnienie swobodnego dostępu do tablic z rozkładem jazdy: zabrania się montowania ele-
mentów wyposażenia przystanków pod tablicą;
wymaga się, by tablica z rozkładem jazdy zamontowana w wiatach była równomiernie oświetlona światłem 
niepowodującym zjawiska olśnienia; wymaga się, aby tablica z rozkładem jazdy umieszczona była na wysoko-
ści umożliwiającej odczytanie informacji przez dzieci, osoby poruszające się na wózkach oraz osoby niskiego 
wzrostu.

Źródło: oprac. własne.
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W sytuacji powszechnej dostępności samochodów prywatnych 
dostępność stała się wręcz podstawowym warunkiem utrzymania 
lub zwiększania konkurencyjności transportu publicznego. Najbar-
dziej dostępnym środkiem transportu jest, z uwagi na istniejące 
wymagania prawne, kolej. Istnieją bowiem szczegółowe wymogi 
w zakresie dostępności taboru i infrastruktury kolejowej, a także 
regulacje w zakresie praw pasażerów – jednolite dla wszystkich 
krajów członkowskich UE, co znacząco ułatwia lub w niedalekiej 
przyszłości ułatwi beneficjentom dostępności podróże w całym 
obszarze Unii Europejskiej. Podobny poziom regulacji nie istnie-
je w odniesieniu do transportu autobusowego – regionalnego, 
dalekobieżnego i miejskiego, ani w odniesieniu do transportu 
tramwajowego. Ma to wpływ na konkurencyjność całego systemu 
transportu publicznego. Brak dostępności jednego środka trans-
portu może powodować rezygnację z całości podróży transportem 
publicznym i wybór własnego samochodu lub całkowitą rezygnację 
z przemieszczenia się. Tym samym brak dostępności transportu 
dowozowego lub szeroko pojętej infrastruktury transportowej może 
wpływać na konkurencyjność transportu kolejowego. Nie należy 
również zapominać o braku dostępności transportu dla ogromnej 
części mieszkańców tych regionów, do których kolej nie dociera 
w ogóle lub obsługa połączeń jest realizowana starym niedostęp-
nym taborem lub zmodernizowanym, ale wysokopodłogowym. Po-
ziom dostępności transportu autobusowego regionalnego można 
określić jako dramatycznie niski.

Zwiększanie dostępności transportu, w tym jego cech takich jak 
intuicyjność, łatwość w obsłudze, łatwość i szybkość w dotarciu do 
celu w podróży wieloetapowej oraz w podróży dom/praca oraz dom/
nauka (wysoki poziom obsługi generatorów ruchu – osiedli miesz-
kaniowych, miejsc pracy, uczelni, przy maksymalnym skracaniu dro-
gi dojścia) jest również istotnym elementem kształtowania polityki 
transportowej zmierzającej do ograniczania wykorzystania transpor-
tu samochodowego indywidualnego, kongestii w ruchu drogowym, 
emisji CO2 i hałasu, poprawę jakości życia mieszkańców miast.
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Accessibility Policy In public transport
The accessibility of the public transport system is a particularly impor-
tant issue due to its common nature. For a large part of the popula-
tion, in particular for people with disabilities and persons with reduced 
mobility, accessibility is also a guarantee of the possibility of taking up 
employment, education, as well as freedom of access to health care, 
culture, sport and recreation. The article summarizes the most impor-
tant needs of individual groups of accessibility beneficiaries. It also 
presents the latest technical solutions aimed on increasing freedom of 
mobility for people with disabilities, as well as policy measures aimed 
at increasing the accessibility of public transport services.
Key words: public transport, services accessibility, persons with disabilities, 
elder people, families with children.


