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1. Wstęp

Spółka PKP Intercity S.A. uruchomiła w rozkładzie jazdy 
pociągów pasażerskich (rjp) 2014/2015 [5] nowy produkt, 
w postaci oferty Express InterCity Premium (EIP) wykorzy-
stujący elektryczne zespoły trakcyjne (ezt) ED250 (Pendo-
lino). Pociągi łączące północ z  południem Polski kursują 
między Trójmiastem, Warszawą, Krakowem, Katowicami 
i Wrocławiem. Sieć połączeń przedstawiono na rysunku 1.

Dzięki uruchomieniu przewozów pasażerskich składami 
zespolonymi ED250, na polskim rynku kolejowym pojawił 
się nowy standard podróżowania. Przewoźnik zaoferował 
podróżnym nowy wymiar komfortu i bezpieczeństwa do-
stępnego dla osób o różnych możliwościach fi nansowych, 
a także osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się 
na wózkach inwalidzkich.

W początkowym okresie funkcjonowania nowej oferty 
przewozowej, incydent z Janiną Ochojską pokazał, że osoby 
niepełnosprawne mogą mieć problemy z  dostępnością do 
składu pociągu [6]. Z tego względu, aby wyeliminować ewen-
tualne (i nieprzewidziane) problemy, na nową ofertę przewo-
zową spojrzano szerzej, analizując zarówno dostępność po-
ciągów, jak i infrastrukturę dworców, na których przewidziano 
postoje handlowe pociągów. Wysłuchano także opinii przed-
stawicieli różnych grup osób niepełnosprawnych. Ocenę pro-
duktu w zakresie dostępności oferty dla podróżnych z różny-
mi dysfunkcjami, oparto m.in. na ankietyzacji dworców, wy-
wiadach bezpośrednich i rozmowach telefonicznych z niepeł-
nosprawnymi, ich opiekunami lub instytucjami powołanymi 
do reprezentowania osób niepełnosprawnych.

Rys. 1. Sieć połączeń pociągami Pendolino w ofercie EIC Premium (rjp 
2014/2015) [Źródło: opracowanie własne] 

2. Charakterystyka EZT ED250 Pendolino

Elektryczny zespół trakcyjny ED250 składa się z 7 wago-
nów. Całkowita długość pociągu wynosi 187 metrów. Pod-
łoga jest położona na wysokości 1260 mm nad główkami 
szyn. Pociąg może być eksploatowany w temperaturach od 
–25°C do +40°C. Może przejeżdżać po łukach o  minimal-
nym promieniu 250 metrów. Maksymalna prędkość jazdy 
wynosi 250 km/h. Wbrew nazwie (Pendolino = wahadełko), 
pociąg nie ma wychylnego nadwozia. We wszystkich prze-
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strzeniach pasażerskich zainstalowano system telewizji 
przemysłowej. W pociągu znajduje się bar bistro, w którym 
nie ma miejsc siedzących. Dla osób niepełnosprawnych 
przeznaczono wagon nr 3, którego rozkład wnętrza poka-
zano na rysunku 2.

W wagonie znajdują się dwa miejsca dla osób porusza-
jących się na wózkach inwalidzkich i toaleta dostosowana 
dla osób niepełnosprawnych, rysunek 3. Wejście do wago-
nu jest możliwe przez drzwi zewnętrzne, które wyposażono 
w podnośniki wózków inwalidzkich.

Rys. 3. Wnętrze toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich [8]

W każdym wagonie wyznaczono miejsca dla osób 
o  ograniczonej mobilności ruchowej, jak również miejsca 
na duży bagaż, znajdujące się zarówno w  części pasażer-
skiej, jak i w przedsionkach każdego wagonu.

3. Oferta InterCity Premium

Zgodnie z rjp 2014/2015, postoje handlowe wyznaczo-
no na 18 dworcach kolejowych. W rozkładzie jazdy pocią-
gów (rjp) 2015/2016 ofertę poszerzono o kolejne 10 dwor-
ców. Przejazd pociągiem EIP jest możliwy tylko na podsta-
wie wcześniej zakupionego biletu. Bilety można nabyć w:
 kasach biletowych,
 przez Internet,
 w automatach biletowych (biletomatach).

Dla osób niepełnosprawnych poczyniono odstępstwa, 
dzięki czemu bilet można kupić u konduktora w pociągu.

Wykaz pociągów uruchamianych w ofercie Express In-
terCity Premium zamieszczono w tablicy 1, natomiast sza-
cowane czasy przejazdów w poszczególnych relacjach po-
dano w tablicy 2. 

4. Dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych dworców kolejowych, 

na których zatrzymują się pociągi 

Pendolino

Ocenę dworców kolejowych wykonano w  Zakładzie 
Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa [1] na 
podstawie badań ankietowych. Ankieta składa się z części 
ogólnej i  szczegółowej, podzielonej na 16 rozdziałów, 
w których zamieszczono ponad 220 pytań.

Część ogólna określa m.in.:
 klasę dworca,
 położenie na sieci kolejowej,
 możliwość skomunikowania z innymi środkami transportu.

Rys. 2. Rozkład wnętrza wagonu z miejscami dla osób niepełnosprawnych [7]
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Tablica 1
Pociągi uruchamiane w ofercie Express InterCity Premium

Lp. Nr pociągu Odjazd Stacja Początkowa Stacja końcowa Przyjazd Termin kursowania

1 1300/1 6:33 Warszawa Wsch. Kraków Gł. 8:57 codziennie
2 1302/3 7:23 Warszawa Wsch. Kraków Gł. 9:59 (1)-(5)
3 1304/5 10:18 Warszawa Wsch. Kraków Gł. 12:59 codziennie
4 1306/7 13:23 Warszawa Wsch. Kraków Gł. 15:59 (7)
5 1308/9 15:23 Warszawa Wsch. Kraków Gł. 18:06 (1)-(5)
6 3100/1 15:11 Kraków Gł. Warszawa Wsch. 17:51 (1)-(5), (7)
7 3102/3 17:09 Kraków Gł. Warszawa Wsch. 19:51 (7)
8 3104/5 19:09 Kraków Gł. Warszawa Wsch. 21:49 (1)-(5)
9 3106/7 20:40 Kraków Gł. Warszawa Wsch. 23:19 codziennie 

10 5300/1 5:05 Gdynia Gł. Kraków Gł. 10:59 codziennie
11 5302/3 8:05 Gdynia Gł. Kraków Gł. 14:00 codziennie
12 5304?5 11:05 Gdynia Gł. Kraków Gł. 16:59 codziennie
13 5306/7 14:05 Gdynia Gł. Kraków Gł. 20:00 codziennie
14 5308/9 15:05 Gdynia Gł. Kraków Gł. 21:01 codziennie
15 5310/1 17:05 Gdynia Gł. Kraków Gł. 23:07 codziennie
16 3500/1 6:04 Kraków Gł. Gdynia Gł. 11:59 codziennie
17 3502/3 8:02 Kraków Gł. Gdynia Gł. 13:59 codziennie
18 3504/5 10:09 Kraków Gł. Gdynia Gł. 16:03 codziennie
19 3506/7 12:02 Kraków Gł. Gdynia Gł. 17:59 codziennie
20 3508/9 14:02 Kraków Gł. Gdynia Gł. 19:59 codziennie
21 3510/1 16:02 Kraków Gł. Gdynia Gł. 22:05 codziennie
22 3512/3 18:09 Kraków Gł. Gdynia Gł. 0:06 codziennie
23 1500/1 6.20 Warszawa Zach. Gdynia Gł. 9:59 codziennie
24 5100/1 6:05 Gdynia Gł. Warszawa Zach. 9:39 codziennie
25 5104/5 19:18 Gdynia Gł. Warszawa Zach. 22:59 codziennie
26 4500/1 6:32 Katowice Gdynia Gł. 12:59 codziennie
27 4502/3 14:42 Katowice Gdynia Gł. 20:59 codziennie
28 5400/1 16:05 Gdynia Gł. Katowice 22:14 codziennie
29 5402/3 7:05 Gdynia Gł. Katowice 13:16 codziennie
30 1402/3 15:37 Warszawa Wsch. Katowice 18:21 (1)-(5), (7)
31 1404/5 17:36 Warszawa Wsch. Katowice 20:19 codziennie
32 4100/1 8:49 Katowice Warszawa Wsch. 11:37 codziennie
33 4104/5 19:42 Katowice Warszawa Wsch. 22:28 (1)-(5)
34 1600/1 5:53 Warszawa Wsch. Wrocław Gł. 9:46 codziennie
35 1602/3 7:57 Warszawa Wsch. Wrocław Gł. 11:50 codziennie
36 1604/5 12:53 Warszawa Wsch. Wrocław Gł. 16:46 codziennie
37 1606/7 16:02 Warszawa Wsch. Wrocław Gł. 19:56 codziennie
38 6102/3 6:15 Wrocław Gł. Warszawa Wsch. 10:11 codziennie
39 6104/5 11:20 Wrocław Gł. Warszawa Wsch. 15:17 codziennie
40 6106/7 16:26 Wrocław Gł. Warszawa Wsch. 20:22 codziennie
41 6108/9 19:01 Wrocław Gł. Warszawa Wsch. 22:57 codziennie
42 1322/3 12:18 Warszawa Wsch. Kraków Gł. 14:59 (7)

[Źródło: rjp. 2014/2015]
Tablica 2

Szacowane czasy przejazdu pociągów kategorii EIC Premium

Trasa pociągu Czas przejazdu (grudzień 2015) Stacje postojów handlowych

Warszawa – Gdańsk 2 godz. 37 min. Warszawa Wschodnia, Iława Główna, Malbork, Tczew
Warszawa – Kraków 2 godz. 12 min. Warszawa Zachodnia
Warszawa – Katowice 2 godz. 19 min. Warszawa Zachodnia, Włoszczowa Północ, Sosnowiec Główny
Warszawa – Wrocław 3 godz. 26 min. Warszawa Zachodnia, Częstochowa Stradom, Opole Główne

Gdynia – Kraków 5 godz. 22 min.
Sopot, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Główny, Tczew, 
Malbork, Iława Główna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, 
Warszawa Zachodnia

Gdynia – Katowice 5 godz. 28 min.
Sopot, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Główny, Tczew, 
Malbork, Iława Główna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, 
Warszawa Zachodnia, Włoszczowa Północ, Sosnowiec Główny
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Część szczegółowa opisuje:
 elementy styku dworca / przystanku z innymi środkami 

transportu (parking / plac przydworcowy),
 podjazdy, rampy krawężnikowe, chodniki,
 halę operacyjną,
 kasy biletowe,
 punkt informacyjny,
 poczekalnię,
 toalety i stanowiska przewijania dzieci,
 obiekty handlowe i usługowe,
 wydzielone stanowiska pracy do obsługi osób 

niepełnosprawnych,
 punkty opieki medycznej,
 automaty telefoniczne,
 ciągi komunikacyjne,
 dojścia do peronów dla osób niepełnosprawnych,
 perony,
 sposoby informowania podróżnych,
 dostosowanie budynku dworca dla osób niewidomych 

i słabowidzących.

Zbadano również możliwości obsługi osób głucho-
niemych, zwłaszcza pod względem uzyskiwania informacji 
na temat podróży i zakupu biletu.

Analizą dostępności objęto następujące dworce: War-
szawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Za-
chodnia, Wrocław Główny, Częstochowa Stradom, Opole 
Główne, Katowice, Włoszczowa Północ, Sosnowiec Główny, 
Kraków Główny, Gdynia Główna, Iława Główna, Malbork, Tc-
zew, Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, So-
pot. Z analizy dokumentów i zebranych materiałów oraz ich 
konfrontacji z rozporządzeniem [4] i z zasadami projektowa-
nia uniwersalnego [3] wynika, że praktycznie żaden z dwor-
ców, na którym pociągi EIP mają postoje handlowe nie jest 
w pełni dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, 
w  tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
osób niewidomych i głuchoniemych.

W większości przypadków na dworcach kolejowych, 
pomocy osobom niepełnosprawnym udzielają pracownicy 
ochrony nie będący pracownikami kolei. Wynika to z bra-
ku odpowiedniego personelu kolejowego. Zachodzi zatem 
pytanie, czy pracownicy ochrony mają odpowiednią wiedzę 
doytyczącą kontaktów z osobami niepełnosprawnymi (np. 
przeszkolenie z zakresu savoir-vivre w kontaktach z osoba-
mi o różnych rodzajach niepełnosprawności)?

Z informacji zawartych na stronie internetowej PKP 
S.A. [9] wynika, że nie na wszystkich dworcach jest ofe-
rowana pomoc osobom niepełnosprawnym. Dotyczy to 
następujących punktów handlowych postojów pociągów 
Pendolino: Częstochowa Stradom, Włoszczowa Północ, 
Sosnowiec Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, So-
pot. Bez względu na stopień dostosowania infrastruktury 
dworca do obsługi osób niepełnosprawnych i osób o ogra-
niczonych możliwościach ruchowych, kolej powinna być 
zobowiązana do udzielania pomocy tej grupie podróżnych. 

Na stronie internetowej PKP SA [10] zamieściła listę 49 
dworców, na których taka pomoc jest świadczona.

Warto zauważyć, że jedynie na trzech dworcach (Kraków 
Gł., Warszawa Centralna, Warszawa Wsch.) istnieją kasy bile-
towe wyposażone w wideotelefony z systemem tłumacza 
języka migowego, co jest ważnym elementem dostępnosci 
dla osób głuchoniemych. 

W rjp 2015/2016 [11] przewiduje się rozszerzenie ofer-
ty ICE Premium o  następujące punkty handlowe: Zabrze, 
Gliwice, Bielsko-Biała, Rzeszów, Tychy, Pszczyna, Czechowi-
ce-Dziedzice, Ciechanów, Działdowo, jednak żaden z  tych 
dworców nie jest w  pełni dostosowany do obsługi osób 
niepełnosprawnych, w  tym osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, osób niewidomych i głuchoniemych.

5. Ocena pociągów ED250 pod względem 

dostosowania do przewozu osób 

niepełnosprawnych

W pociągu Pendolino znajduje się wagon dostosowany 
do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidz-
kich. Lokalizując miejsce dla podróżnych, słusznie założo-
no, że takie miejsca powinny znajdować się w pobliżu czę-
ści barowej i pomieszczeń obsługi pociągu.

Do wagonu przeznaczonego dla niepełnosprawnych 
można się dostać przez drzwi zewnętrzne o  szerokości 
1000 mm. Obok drzwi znajduje się podnośnik do podno-
szenia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Urządzenie umożliwia wjazd wózka zarówno z peronu znaj-
dującego się na wysokości podłogi wagonu (rys. 4), jak rów-
nież z powierzchni znajdującej się poniżej podłogi wagonu 
(rys. 5). Podnośnik nie ma barierek. Z tego względu nie po-
winny z niego korzystać osoby poruszające się o kulach, za 
pomocą balkoników i  tym podobnych urządzeń. Aby jed-
nak zapewnić możliwość wykorzystania podnośnika przez 
tę grupę osób niepełnosprawnych, przewoźnik wyposażył 
pociągi w specjalne składane krzesełka (rys. 6).

W sąsiedztwie miejsc przeznaczonych dla osób poru-
szających się na wózkach inwalidzkich jest miejsce na po-
zostawienie wózków. Naprzeciwko tych miejsc, nieco dalej, 
znajduje się rozkładany stolik. Projektant umieścił go przy 
miejscach przeznaczonych dla osób asystujących podróż-
nym niepełnosprawnym. Wskazane byłoby takie rozwiąza-
nie, aby osoba na wózku również mogła korzystać z  tego 
stolika (byłaby przez to bliżej osoby towarzyszącej).

Należy także zwrócić uwagę na pewne różnice pomiędzy 
inwalidzkim wózkiem ręcznym, a wózkiem elektrycznym. 
Siedzisko wózka ręcznego jest położone niżej niż siedzisko 
wózka elektrycznego. Ponadto na podłokietniku wózka 
elektrycznego jest umieszczany panel sterujący. Te dwie 
cechy powodują, że wymiary wózka elektrycznego różnią 
się od wymiarów wózka ręcznego, który przyjęto w specy-
fi kacji interoperacyjności TSI-PRM [4] jako wzorcowy. Warto 
zauważyć, że według parametrów wózka wzorcowego są 
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umieszczane, np. umywalki w toaletach lub blaty stolików 
przy miejscach przeznaczonych dla osób na wózkach. Po-
mimo zgodności ich usytuowania z  wymaganiami intero-
peracyjności, z umywalki lub stolików nie mogą skorzystać 
osoby poruszające się na wózkach elektrycznych. Wynika to 
z  braku możliwości umieszczenia nóg pod umywalką lub 
blatem stolika. Trzeba przy tym zaznaczyć, że systematycz-
nie wzrasta udział wózków elektrycznych używanych przez 
osoby niepełnosprawne, a zatem coraz większa liczba tych 
osób będzie napotykała trudności podczas korzystania 
z umywalki w pociągu ED250, pomimo istnienia certyfi ka-
tów zgodności z obowiązującymi przepisami.

Rys. 4. Podnośnik wózków inwalidzkich w pociągu ED250 Pendolino 
(powierzchnia peronu na wysokości podłogi wagonu) [12] 

Rys. 5. Podnośnik wózków inwalidzkich w pociągu ED250 Pendolino 
(powierzchnia peronu poniżej podłogi wagonu) [13] 

Osoby niepełnosprawne nie korzystające z wózków in-
walidzkich mogą podróżować w  innych wagonach pocią-
gu ED250. Mają one wówczas do dyspozycji bardzo małe, 
chociaż nowoczesne toalety. Z takiej toalety jest zapewne 
trudno skorzystać podróżnemu niewidomemu, podróżują-

cemu z psem przewodnikiem, jak również osobom otyłym 
lub podróżnym z małymi dziećmi.

Rys. 6. Krzesełko dla osób niepełnosprawnych [14]

6. Podsumowanie

Dworce kolejowe, na których zgodnie z  ofertą EIP 
zatrzymują się pociągi, nie mają opracowanych dokumen-
tów wynikających z pkt. 4.4.1 specyfi kacji interoperacyjności 
[4]. W myśl zapisu tego punktu „Zarządca infrastruktury lub 
zarządca stacji musi dysponować strategią w formie pisem-
nej, mającą na celu zagwarantowanie dostępu do infrastru-
ktury pasażerskiej wszystkim osobom niepełnosprawnym 
i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się przez 
cały czas pracy stacji i zgodnie z wymaganiami techniczny-
mi zawartymi w  specyfi kacji interoperacyjności”. Należy 
podkreślić, że większość postojów handlowych jest pr-
zewidziana na dworcach zakwalifi kowanych do najwyższej 
klasy – PREMIUM.

Na modernizowanych dworcach kolejowych pojawiają 
się pierwsze mapy dotykowe (np. Warszawa Wschodnia, 
Ełk, Warszawa Zachodnia). Dla tego nośnika informacji nie 
opracowano jakichkolwiek wytycznych dotyczących za-
sad (standardów) eksponowania informacji dotykowych, 
przez co praktycznie każda mapa jest inaczej konstruowa-
na. Brak ujednolicenia – to początek nowej grupy barier 
dla osób niewidomych. Zasady tworzenia map dotykowy-
ch znajdują się w  opracowaniu J. Polińskiego [2]. Brak 
ujednoliconych zasad sporządzania map dotykowych 
skutkuje ich różnorodnością. Każda mapa odzwiercied-
la rzeczywistość za pomocą wielu oznaczeń i  symbo-
li. Nie są one dokładną kopią elementów przestrzeni, 
a uproszczoną wersją rzeczywistosci ukazującą położenie 
najistotniejszych dla podróżnego miejsc i  obiektów 
w  najbliższyn otoczeniu. Wbrew pozorom, występujące 
obecnie zróżnicowanie map dotykowych jest przeszkodą 
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dla osób niewidomych w  sprawnym poruszaniu się 
w obrębie dworca kolejowego.

Należy dążyć do tego, aby wszędzie tam, gdzie mają 
miejsce planowe postoje pociągów w ofercie EIP, znajdowały 
się kasy biletowe dostępne dla osób niepełnosprawnych 
(w tym osób głuchoniemych) i  osób o  ograniczonych 
możliwościach ruchowych. Należy zaznaczyć, że kasy bile-
towe na dworcach są wciąż najpopularniejszym kanałem 
sprzedaży biletów. Stosowane obecnie przy niektórych ka-
sach bariery ukierunkowujące kolejkę, stwarzają osobom 
niewidomym trudność w przemieszczaniu. Z tego względu 
ustawianie takich przeszkód powinno być zabronione. Dot-
yczy to także dworców kolejowych związanych z systemat-
ycznym rozwojem oferty EIP.

Zgodnie z pkt. 4.4.2 specyfi kacji interoperacyjności [4], 
operator przewozowy PKP Intercity S.A. musi dysponować 
strategią w  formie pisemnej, związaną z  dostępnością do 
taboru przewozowego osób niepełnosprawnych i  osób 
o ograniczonej możliwości poruszania się, mającą na celu 
zagwarantowanie dostępu tych podróżnych do tabo-
ru pasażerskiego przez cały czas jego pracy. Strategia ta 
musi być zgodna ze strategią zarządcy infrastruktury lub 
zarządcy stacji. Dokument ten musi być wdrożony przez pr-
zekazanie odpowiednich informacji personelowi, procedu-
ry i szkolenie. Pomimo istnienia takiego obowiązku od 2008 
roku, przewoźnik nie ma takiego dokumentu.

Wiele dworców kolejowych jest na wyrost trakto-
wane jako obiekty dostosowane do obsługi osób 
niepełnosprawnych. Jednak wciąż, nawet w  obiektach 
zakwalifi kowanych do klasy Premium, nie zapewniono 
całodobowej obsługi osób głuchoniemych (możliwość roz-
mowy z wykorzystaniem języka migowego). Dla osób niewi-
domych nie przygotowano informacji pisanych alfabetem 
Braille’a ani nawet pismem wypukłym. Brak tych ważnych 
elementów eliminuje obiekt z  grupy dworców w  pełni 
dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych. Po-
mimo dużych nakładów na modernizację dworców, nadal 
nie ma obiektów w pełni dostosowanych do obsługi takich 
podróżnych.
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